
1 
 

 העליון בבית המשפט

 בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

 2189/20ץ בג"

 26.10.20קבוע לדיון: 

 ראבעה עבד אלעזיז עבדאללה חאמד .1

 סאמר עבד אלרחים ג'מעה חמדאן .2

 סוהילה מוחמד עבד אלחאלק חאמד .3

 איג'ואד פתחי אבו על .4

 אחמד עבד אללה עבד אלקאדר .5

 רשיקה מוחמד עמר שתיוי .6

 ארגון "יש דין" .7

 ופאים לזכויות אדםעמותת ר .8

 

עו"ד מיכאל ספרד ו/או הייא אבו ורדה ו/או ידי -על
 חגי בנזימן ו/או אלון ספיר

 677812, תל אביב 12רח' דוד חכמי 
 03-6206950; פקס: 03-6206947/8/9טלפון: 

 

 
 

 י ם ה ע ו ת ר
 

 נ   ג   ד
 

  מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית

 ידי פרקליטות המדינה, -על
 ירושלים ,29דין -לאח ארח' צ

 02-6467011; פקס: 073-3925590טלפון: 

 
 

 ב ה מ ש י 
 

 

 המשיב מטעם תגובה

 

 ולארכות 15.7.20בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד )כב' הנשיאה א' חיות( מיום  .1

לקראת הדיון הקבוע בעתירה ו, 20.10.20ובכפוף להכרעה בבקשת ארכה מיום , ושניתנ

", המפקד הצבאי" או "המפקד הצבאי באיו"ש" , מתכבד המשיב )להלן גם26.10.20ביום 

 , כדלקמן.להגיש תגובה מטעמו לעתירה שבכותרת( "המדינה"ובמקרים מתאימים 

 

 עניינה של העתירה בבקשת העותרים כי בית המשפט הנכבד יורה למשיב לבוא וליתן טעם: .2

 

ה הצבאית באופן שיקבע כי על . מדוע לא ישנה את התחיק1"
לצורך חיפוש בהם  לבתים של פלסטיניםכניסת כוחות ביטחון 

להיעשות אך ורק בהתאם לצו שיפוטי, להוציא חריגים ספציפיים 
מוגדרים היטב ושעונים על תנאים דווקניים בהם הכניסה 
למקרקעין פרטיים הינה הכרחית באופן מיידי ופנייה לבית משפט 

והכל באופן שיענה על הדרישות של משפט זכויות אינה אפשרית, 
האדם הבינלאומי ולרף שנקבע בכל שיטות המשפט המכבדות את 

 זכויות הפרט.
 
 ים. מדוע לא ימנעו הכוחות שתחת פיקודו מביצוע חיפוש2

, למעט במקרים חריגים בהם הכניסה 1-6של העותרים  בבתיהם
שהתחיקה למקרקעין הינה הכרחית באופן מיידי, וזאת עד 

 הצבאית תשונה כאמור.
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סמכות . לחלופין בלבד: מדוע לא יינתן סעד הצהרתי לפיו 3

לצו בדבר  67הקבועה בסעיף  הכניסה לחצרים וחיפוש בהם
(, 1651נוסח משולב[ )יהודה ושומרון( )מספר ון ]הוראות ביטח

אינה עומדת באמות המידה הקבועות בדיני  2009 –תש"ע 
במשפט זכויות האדם הבינלאומי ובמשפט  הכיבוש הבינלאומיים,

המינהלי הישראלי, ומאפשרת כניסות וחיפושים שרירותיים 
 ".ובלתי מידתיים

 

  ;לגופה ולחלופין, הסף על להידחות העתירה דין המשיב לעמדת .3

 

 בחצריםסמכות החיפוש  .בהגשתה חלשהשיהוי  בשל ,הסף על להידחות, העתירה דין .א

( 1651( )מס' ושומרון[ )יהודה לבמשו]נוסח  ביטחון הוראות בדבר לצו 67עיף בס המעוגנת

, ואף 1967, עומדת בעינה מאז שנת "(ביטחון הוראות בדבר הצו)להלן: " 2009-"עתש

, שחלה "(ההגנה תקנות)להלן: " 1945חירום(, -)שעתלתקנות ההגנה  75מבוססת על תקנה 

לפני כניסת צה"ל לשטח זה.  עוד"( "שאיו" או" רהאזו"באזור יהודה ושומרון )להלן גם: 

 , תוקפת את חוקיותה של הוראה בתחיקת הביטחון החלה באזור, כעבורכן אםהעתירה, 

 המדינה תתייחס לכך בהמשך הדברים. .לתוקף כניסתה מעת שנים 53-כ

 

של העתירה, המשיב יטען כי אין מקום להתערבות בית המשפט הנכבד בצו מושא  לגופה .ב

  .ושומרון יהודה אזור בתחומי ראשית חקיקה המהווהירה שבכותרת, העת

 

אינה מצביעה על חובה משפטית לתקן את בחינת המסגרת הנורמטיבית הצריכה לעניין, 

הצו מושא ענייננו, בוודאי לא באופן הספציפי המבוקש על ידי העותרים, ואינה מצביעה על 

 בכללונציין כי  נקדים. באזור החלדינים ה ממארג כלשהי דין הוראתהיותו של הצו מפר 

התפיסה הלוחמתית, אין הוראות לתחום דיני  מקורות המרכזיים הרלוונטייםה

 באופן לא ודאי; באופן פרטני בחצרים החיפושהמסדירות את אופן מימוש סמכות 

  .לו טוענים שהעותרים

 

 נתונותושומרון יהודה  באזורהחקיקה  סמכויות, בהרחבה להלן, וכפי שיוסבר כידוע

התפיסה הלוחמתית  דיני – ייחודית נורמטיבית משפטית מערכתל בהתאם הצבאי למפקד

צה"ל באזור, בפרט בהיבטים הנוגעים ללחימה  פעילות, כי נזכיר לאומי. -של המשפט הבין

כדי להשליך באופן ישיר על  יש באמורבטרור, מאופיינת בצרכים ביטחוניים ייחודיים. 

בין זכויות הפרט לבין צרכי הביטחון, כפי שמתבטאת בחקיקה המחייבת  נקודת האיזון

 סעיף הוראתיטען כי  המשיב. לאור כך, עתירה זו מושא בהיבטיםהפעלת הסמכויות  אופןבו

 הלוחמתית התפיסה דיני הוראות עם אחד בקנה עולהלצו בדבר הוראות ביטחון  67

הרצון להגן על זכויות הפרט מחד  יןב הולםאיזון  מבטא יישומהולאומי -הבין שבמשפט

באזור יהודה ושומרון, מאידך  החיפוש גנוןנמ של ויעילה גמישה בהפעלהגיסא, לבין הצורך 

 גיסא.

 

 נפרט כבר עתה את הנימוקים לדחיית העתירה לגופה, בתמצית.  
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בקנה אחד עם הוראות  עולות באזור בחצרים החיפוש לסמכות ביחס הדין הוראות, ראשית 

 לצו 67 סעיף מכוחסמכות החיפוש בחצרים החלה כיום . באזור החלותלאומי -הביןין הד

 המפקד בידי המצויות המרכזיות מהסמכויות אחת היא, אזורב ביטחון הוראות בדבר

 המורות, לאומי-הבין הדין להוראות בהתאם וחובתו סמכותו מימוש לשם באזור הצבאי

המקורות המרכזיים בכלל  ציבורי באזור.למפקד הצבאי לשמור על הביטחון והסדר ה

ת לאזור יהודה ושומרון, ובכלל זה ם דיני התפיסה הלוחמתית הרלוונטילתחו הרלוונטיים

אמנת ג'נבה הרביעית משנת וב 1907תקנות האג הנספחות לאמנת האג הרביעית משנת ב

דאי שלא בוו, באופן פרטני החיפושמימוש סמכות  אופןהוראות המסדירות את  אין, 1949

כל שנקבע . תרים ללמוד מהןשל קביעת הוראות מפורטות מן הסוג שמבקשים העו דרךעל 

 תוך זאת גםוהמתחשב בזכותו של אדם מוגן לכבוד,  באופןהוא, כי על החיפושים להיעשות 

מכאן, שדיני התפיסה בשטח.  לאור המציאותצרכים הצבאיים והביטחוניים ה למול איזון

ים נורמה פרטיקולרית ומפורטת מהסוג שמבקשים העותרים קובע אינםהלוחמתית 

 כל עילה להתערבות שיפוטית בהקשר זה.מעלה , ואין העתירה עליה להצביע

 

כי  לאומי,-במשפט הבין באשר לדיני זכויות האדם יםהעותרטענות יובהר ביחס ל ,שנית

אינן חלות  שהיא צד להן עמדתה העקבית של מדינת ישראל היא כי אמנות זכויות האדם

החל באזור הוא דיני התפיסה  המשפטי, והמשטר לפעולות המפקד הצבאי באזורביחס 

. למעלה מן לאומי-ןשל המשפט הבי העימות המזויןהמהווים חלק מדיני  הלוחמתית

מנגנון  או פרטנית פרוצדורה, לו היו חלים, אינם מחייבים אלה דינים אףהצורך, ייטען כי 

 כימחייבים  הםהיותר  לכללהפעלת סמכות החיפוש.  כתנאיוקא, דו מסויםשיפוטי  בקרה

, שרירותי שאינוהסמכות תיעשה בהתאם להוראות החוק המקומי, באופן  הפעלת

 תנאים המתקיימים בענייננו. – המקרה בנסיבות ובסבירות

 

הביטחון כאשר הדבר  מתחיקתלשנות  סמכות, נוסיף כי הגם שיש למפקד הצבאי שלישית 

הציבורי באזור הנתון לתפיסה  לשמור על הביטחון והסדרוחובתו  לסמכותו לב בשים, נצרך

הקיימות טחוניות יהבהנסיבות עמדת המפקד הצבאי היא ש, בענייננוהרי ש – לוחמתית

הוראת  – ההוראה הרלוונטית בתחיקת הביטחוןשל  ההותרת את ותמחייב דווקא, באזור

במקרה דנן, ובמצב הביטחוני הנוכחי, המפקד . כנה על –לצו בדבר הוראות ביטחון  67סעיף 

האמור עודנו נותן מענה הולם לסיטואציה הנוכחית, ואף נדרש  67הצבאי סבור כי סעיף 

בשים לב  לצורך עמידה בחובתו להבטיח את הסדר והחיים הציבוריים, ואין מקום לשנותו.

ת הביטחוניות הצריכות לחשיבותו של כלי החיפושים בחצרים וגמישותו, על רקע הנסיבו

לשנות  סמכות, הרי שבצד זאת שלמפקד הצבאי ודאי יש )הכול כפי שיפורט להלן( לעניין

מתחיקת הביטחון בכפוף לאמור לעיל, הרי שלעמדתו אין כל מקום לקרוא מתוך כך כי 

 ידי העותרים.-לעשות כן כמבוקש על חובהבנסיבות העניין קמה לו 

 

ייננו הוסדרו לאורך השנים, בהוראות פנימיות המתעדכנות בענגם מקום ש זאת, ביעיתר

מעת לעת, היבטים שונים של אופן הפעלת הסמכות, לרבות מגבלות ו"ערבויות" להבטחת 

גם ש, וזאת בהתאם לעקרונות המשפט המינהלי הישראלי, מידתיתסבירה וההפעלתה ה

לתחום ד הצבאי . בכך, פעל המפקלהם כפוף המפקד הצבאי באזור בהפעלת סמכויותיו
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, בהתאם ולהפעילה במגבלות ובאיזונים מתאימיםסמכות החיפוש בחצרים ולגדור את 

בניגוד לטענת העותרים, , ובהרחבה הלןפורט ליכפי ש .לצרכים המתעדכנים מעת לעת

ההנחיות הצבאיות הפנימיות קובעות מגבלות על אופן הפעלת סמכות עריכת החיפושים, 

ת להורות על עריכת חיפוש בחצרים, טיב החשד יוהסמכוג מדרבהיבטים שונים כגון 

, תוך שמטרת ההוראות לעניין זה המצדיק חיפוש ועוצמתו, וכן אופן עריכת החיפוש עצמו

בהתאם,  .למנוע פגיעה בלתי מתחייבת בכבודם של דיירי המבנה, בפרטיותם או ברכושם

יחד עם הקבוע בהנחיות  תלצו בדבר הוראות ביטחון כמסגרת נורמטיבית בסיסי 67סעיף 

כדי לעמוד, בנסיבות הקיימות, בדרישות עקרון המידתיות יש בהם , הפנימיות בהקשר זה

 כפי שהוא מחייב את כוחות צה"ל בפעילותם באזור.  

 

 אחד צד במעמד המשיב יציג, העותרים ובהסכמת, הנכבד המשפט בית כך על שיורה ככל

 פלסטינים בבתי וחיפושים סריקות" בדבר ווגתהמס ההוראה את הנכבד המשפט בית בפני

 (.להלן רחבה התייחסות תינתן שלתוכנה)הוראה  ענייננו מושא" "שבאיו

 

 הפעלת אופן של והמידתיות הסבירות את לבחון ונבבואבהקשר זה ייטען עוד, כי , חמישית

 בית על, ביטחון הוראות בדבר לצו 67 סעיף מכוח ושומרון יהודה באזור החיפוש סמכות

תוך התייחסות למציאות ולמצב הביטחוני המיוחדים  זאת לעשות הנכבד המשפט

. אין חולק כי מדינת ישראל מצויה במציאות ביטחונית מורכבת, השוררים באזור

במסגרתה נדרשת היא למאבק מתמיד אל מול פעילותם של ארגוני הטרור הפועלים באזור. 

, אשר שונה בתכלית מן מה בטרורמצב דברים זה משקף מציאות מתמשכת של לחי

. המציאות השוררת בעת פעילות אכיפת חוק שגרתית בשטחה הריבוני של מדינת ישראל

לא למותר לציין בהקשר זה, כי האיזון הקיים בין הצרכים המבצעיים ובין זכויות הפרט, 

בהקשרים הנוגעים ללחימה בטרור, הוא איזון עדין המצריך התמודדות מורכבת וקביעת 

של פעולות  ובאופי במגווןודאי בהיקף,  –בטרור  לחימהכללים המתאימים לסיטואציה זו. 

. הכול, בשים לב למאפיינים המיוחדים מחייבת גמישות ויעילות מרבית –הטרור באזור 

של פעילות הטרור, לקשיים בהתמודדות עם תופעות פשיעה מיוחדת זו, ולסיכון שהיא 

הביטחוני  המצביתר על כן, י ולביטחון באזור, הן בישראל. טומנת בחובה, הן לסדר הציבור

 להוביל עלולים אשר, שונים במשתנים התלויות, העתבאזור עובר תמורות משמעותיות כל 

, גמישה מהירה תגובה בתורם המחייבים, קצרים זמן בפרקי הסלמה תרחישי להתפתחות

  .יעילהו

 

 הנדרשות בחקירות הצורך וכן, שותםהתממ טרם טרור פיגועי לסכל הצורךבהתאם לכך, 

 מחייבים, אדם לחיי סיכון אחת לא כוללים אשר, במרחב חבלה אירועי התרחשות עם

, באזור הפועלים הביטחון גורמי כל לגישת .במרחב הכוחות של מוגברת ופעילות גמישות

 כיום שנתונים ביותר והחשובים האפקטיביים המבצעיים הכלים אחד הוא בחצרים חיפוש

כפי שיפורט  .באזור הביטחוניים האתגרים עם בהתמודדותם הביטחון כוחות בידי

 בעתירה המבוקש הסעד בקבלת יש, ככלל, הביטחוניים הגורמים לעמדתבהרחבה להלן, 

 בשטחי המשמעותיים הטרור איומי עם להתמודד ביכולת ממשית לפגיעה להביא כדי

  .האזור
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עתירה זו איננה עוסקת בשאלת ינים בעתירתם כי ", כי העותרים עצמם מציכבר עתה נוסיף

]...[",  חוקיותן של כניסות שנועדו למטרות מבצעיות כגון במסגרת לחימה של ממש

למעט במקרים חריגים בהם והעותרים אף מסייגים את הסעד המבוקש ומבקשים להחילו "

ו להלן בהרחבה הנימוקים שיפורטעל בסיס ". הכניסה למקרקעין הינה הכרחית באופן מיידי

 פעורה תהום ,אשר לצורך בגמישות ויעילות כלי החיפוש בחצרים באזור, דומה כי בעניין זה

נחיצותן של  בשאלתמבצעיות,  מטרות של הגדרתן בשאלת המשיב לבין העותרים בין

 אין, אלו לסוגיות בהקשר; ואופייה" דיות"מיה ובשאלתפעילויות מבצעיות אלו ואחרות, 

 .הצבאי המפקד של מומחיותו עדיפה כי להסביר צורך

 
 

טענת , ועוד בהקשר של תחולת עקרונות המשפט המינהלי הישראלי, יובהר ביחס לשישית

 שעומד מי על החלות הפלילי הדין שמערכות בהינתןכי , העותרים לאפליה אסורה לכאורה

 החיפוש שדיני בעובדה שאין הרי, מזו זו שונות באזור לדין שעומד ומי בישראל לדין

 שוני בסיס על בהבחנה אם כי, באפליה שמדובר כך על להעיד כדי, הם אף שונים בחצרים

סיון לתקוף את עצם השוני הכללי בהקשר ימקום, ברי כי כל נ מכל .רלוונטי ועובדתי משפטי

הוראת בעניינה שזה בבחינת אופן תחולת מערכות הדין הפלילי, חורג מגדריה של העתירה, 

 הצו הנתקפת.

 

לצו  67כלל לא קיימת לאקונה בסעיף  כי המשיב יטען, העותרים לטענת ובניגוד, שביעית

של  מפורשת הסדרהכולל  67לכך נעוץ בעובדה כי סעיף  הטעם. בדבר הוראות ביטחון

וכי אין בעובדה במסגרת המהווה חקיקה ראשית באזור, סמכות החיפוש בחצרים באזור 

ים בחקיקה הישראלית לעניין חיפוש בחצרים, כדי שהסעיף אינו זהה להסדרים הקבוע

להוביל למסקנה כי קיימת לאקונה בתחיקת הביטחון הצבאית. יתר על כן, כאמור, אופן 

מתווה בהנחיות הפנימיות, אשר יש בהן כדי באזור הפעלת סמכות החיפוש בחצרים 

תרים בדבר , ומכאן שממילא אין ממש בטענות העו67להוסיף על ההסדרה הקיימת בסעיף 

 .בחצרים באזורקיום לאקונה כביכול בסמכות החיפוש 

 

על היקף הביקורת השיפוטית הראויה ביחד לסעדים העיקריים  יעמוד המשיב, שמינית

שהתבקשו במסגרת העתירה ואופיים, לאור בקשת העותרים כי בית המשפט הנכבד יתן צו 

וה חקיקה ראשית באזור, עשה לשם חיוב המפקד הצבאי לשנות מההסדר שבנדון, המהו

 הרי, הלוחמתית התפיסה דיני בסיס על, הנכבד המשפט בית לפסיקת בהתאםוהכול כאשר 

ברירת המחדל היא הותרת הכללים הקבועים בתחיקת הביטחון באזור על כנם, כאשר ש

 המצדיקים טעמים בהינתןייעשה רק ידי המפקד הצבאי -שינוי דברי חקיקה כאמור על

 .באזור למצב בהתאם זאת

 

, יובהר, כי לעמדת המשיב דין העתירה להידחות גם לאור היקף ההתערבות תשיעית

בהינתן נקודת המוצא לפיה אין חובה משפטית לתקן את הצו בשיקול דעת המפקד הצבאי. 

בטרם ביצוע שיצריך קבלת צו שיפוטי מראש  עמדת המשיב, שינוי חקיקהמושא ענייננו, ל

משמעותי זה, ויקשה על המפקד הצבאי למלא את  של כלי באפקטיביותהחיפוש, יפגע 
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ודגש, כי לעמדת הגורמים י משימותיו, בפרט בהיבטים הנוגעים ללחימה בטרור. כן

הביטחוניים, ככלל, יש בקבלת הסעד המבוקש בעתירה כדי להביא לפגיעה ממשית ביכולת 

ת על מומחיותם . עמדה זו נסמכלהתמודד עם איומי הטרור המשמעותיים בשטחי האזור

המקצועית של המפקד הצבאי ושל גורמי הביטחון, אשר בית המשפט הנכבד לא יטה 

של בית המשפט הנכבד להמיר את שיקול דעת  מנהגולהתערב בה, שעה שכידוע, אין זה מ

 .המפקד הצבאי בשיקול דעתו שלו

 

, בהיעדר עילה להידחות – הד כה כדי ללמד על כך שדין העתירלעמדת המשיב, די באמור ע .4

  –ואם נביט על הדברים בהתאם לחלוקת הסעדים המוצגת בעתירה . להתערבות שיפוטית

 

שעניינו בשינוי התחיקה הצבאית, להידחות, על רקע מכלול הטעמים  – דין הסעד הראשון 

 המפורטים לעיל;

 

שינויה של  המבקש להימנע מביצוע חיפושים פרטניים עד – דין הסעד השניממילא,  

 ., מטעמים דומיםלהידחות גם כן –התחיקה הצבאית, בהתאם למפורט בנוסח הסעד 

 

הסמכות הקבועה "סעד הצהרתי" שיקבע כי המבקש  – דין הסעד השלישיוממילא, אף  

 – והמשפט המינהלי הישראלילאומי -הביןצו אינה עומדת בתנאי המשפט ל 67סעיף ב

א אין זה ממנהגו של בית המשפט הנכבד, בשבתו כבג"ץ, להידחות אף הוא. נזכיר, כי ממיל

 ליתן סעדים הצהרתיים כגון דא.

 

נפרוש את התשתית הנורמטיבית הרלוונטית הילוך הדיון יהיה אם כן כדלקמן: תחילה,  .5

נעמוד בתמצית על השתלשלות העניינים שקדמה להגשת העתירה  ; לאחר מכן,לענייננו

ועל יסוד הנדבכים הקודמים, נפנה לדון לגופן של טענות העותרים, תוך  ; לבסוף,שבכותרת

 אחת לאחת. –שנראה כי דינן של אלו להידחות 

 

 

 הנורמטיבית התשתית

 

, מנוהלים שטחי האזור על פי דיני התפיסה 1967החל מכניסת כוחות צה"ל לאזור בשנת  .6

עימות המזוין חלק מדיני ה מהווים(, אשר Law of Belligerent Occupationהלוחמתית )

לאומי המנהגי בנוגע לדיני התפיסה הלוחמתית -הוראות המשפט הבין. )או, דיני הלחימה(

הדינים והמנהגים של בדבר  הרביעית , בתקנות הנספחות לאמנת האגןבעיקר ,מעוגנות

י באזור כמו כן, פועל המפקד הצבא"(. תקנות האג")להלן:  1907 מלחמה ביבשה משנת

הגנת אזרחים "בהתאם להוראות ההומניטריות המצויות באמנת ג'נבה הרביעית בדבר 

 7-2)ראו לעניין זה פסקאות  "(אמנת ג'נבה הרביעית")להלן:  1949משנת  "בימי מלחמה

)פורסם  עיריית סלואד נ' הכנסת 1308/17בבג"ץ לפסק דינה של כב' הנשיאה א' חיות 

 .(("יין חוק ההסדרהענ" :; להלן9.6.20 ,באר"ש
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ית, מורכב תלאומי הנוגעות לתפיסה לוחמ-, בהתאם להוראות הדין הביןזורהדין שחל בא .7

המורכב ממכלול של עובר לתפיסת האזור על ידי כוחות צה"ל, שחל באזור מהדין המקומי 

י באזור קת הביטחון של המפקד הצבאידינים עות'מניים, ירדניים ומנדטוריים, וכן מתח

את כלל סמכויות הממשל בנוסף לסמכויות החקיקה , אשר מחזיק בידיו יהודה ושומרון

המשפט, השיפוט, והמינהל של מדינת ישראל אינם שיצוין, כי על אף  כןוהמינהל באזור. 

, חלים על רשויות צה"ל באזור הוראות המשפט המינהלי חלים באזור יהודה ושומרון

  .פרט בהמשך()על כך נוסיף ונ הישראלי

 

)להלן  לתקנות האג 43חובותיו וסמכויותיו הבסיסיות של המפקד הצבאי מוסדרות בתקנה  .8

אשר קובעת את גדר הסמכויות על" כללית ", המשמשת מעין הוראת "(43תקנה גם "

 שטח בתפיסה לוחמתית, כדלקמן:המחזיק והחובות המוטלות על כוח 

 

“The authority of the legitimate power having in fact passed 

into the hands of the occupant, the latter shall take all the 

measures in his power to restore, and ensure, as far as 

possible, public order and safety, while respecting, unless 

absolutely prevented the laws in force in the country”. 
 

 ובתרגום לעברית: 

 הלה ינקוט, הכובש לידי למעשה החוקי השלטון סמכויות בעבור"
 הסדר את ולהבטיח כנם על להחזיר כדי שביכלתו האמצעים בכל

 החוקים כיבוד מתוך אפשרי שהדבר כמה עד, הציבוריים והביטחון
 ".לחלוטין הדבר ממנו נבצר אם חוץ, במדינה הנוהגים

 497, 477( 2פ"ד ס), אש ממשלת ישראלמראעבה נ' ר 7957/04בג"ץ ]
(2005.)] 

 

 לשמור על הביטחון והסדר קובעת את חובתו הבסיסית של המפקד הצבאי 43תקנה  .9

כך גם קבע בית המשפט הנכבד בשורה ארוכה  הציבורי באזור הנתון לתפיסה לוחמתית.

(. (1981) 361( 3)לה ד"פ, חוןהביט שר' נ נאתשה אל 175/81 ץ"גב ,למשל ,אושל פסקי דין )ר

מידת האפשרות של קיום החובות נמדדת לאור מכלול "כי  בית המשפט הנכבד קבעעוד 

הנסיבות, היינו לא רק לפי צרכיו של השטח ולאורם, אלא גם לאור צרכיו הצבאיים 

ותוך חיפוש  ]...[ אשר אחראי לתפיסה הלוחמתית ,[...] הלגיטימיים של השלטון הצבאי

 (.(1991) 59, 45( 2, פ"ד מה)אהה נ' שר הביטחוןט 591/88בג"ץ ) "איזון נאות ביניהםאחרי 

סמכותו  את הגודרתבית המשפט הנכבד פורשה הוראה זו כהוראת "על"  בפסיקתאם כן, 

 המחזיק הכוחשל המפקד הצבאי באזור בין שני צירים: הבטחת צרכיו הביטחוניים של 

והבטחת הסדר והחיים הציבוריים של האוכלוסייה מחד גיסא,  לוחמתית בתפיסה אזור

  המקומית מאידך גיסא.

 

לכבד, ככל הניתן, את , והיא 43לפי תקנה  עומדת למפקד הצבאי חובה נוספתבצד זאת,  .10

מקום שכיבוש צבאי נמשך אמנם, נקבע כי " באזור המוחזק בתפיסה לוחמתית. הדין הקיים
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ובתו של המחזיק כלפי האוכלוסיה האזרחית אפילו מחייבת עת רבה, עד שהושג שלום, ח

אותו לשנות מן החוקים, שכן צרכי החברה משתנים במרוצת הזמן, והחוק חייב לענות על 

. ((1972) 582, 574פ"ד  ,הבטחון אלמקדסה נ' שר 337/71" )בג"ץ אותם הצרכים המשתנים

ם החובות המוטלות על המפקד עקנה אחד באולם, השינויים בדין המקומי צריכים לעלות 

אבו עיטה נ' מפקד אזור  69/81בג"ץ ראו למשל ) , כמפורט לעיל43מכוח תקנה  הצבאי

מלכה נ' המינהל האזרחי  5324/10בג"ץ ; (1983) 315-309, 197( 2, פ"ד לז)יהודה ושומרון

"ץ בג; ("עניין מלכהלהלן: " ;15, פסקה 28.12.11 ש,)פורסם באר" באזור יהודה ושומרון

יוער כי בעניינו של  ;34, פסקה 27.8.20)פורסם באר"ש,  סאלחה נ' שר הביטחון 953/11

אכן,  .((6364/20הנ"ל תלויה ועומדת בקשה לדיון נוסף במסגרת דנ"א  953/11בג"ץ 

שחל כי יש מקום לשנות את הדין  יקבעבמקרים המתאימים אפשר כי המפקד הצבאי 

 ,הכול .על מנת לתת מענה לאותם צרכים משתניםאת וז, באזור טרם התפיסה הלוחמתית

, קרי שיקולים בדבר שמירת הסדר בגדר סמכותו ובשים לב לשיקולים שרשאי הוא לשקול

 . ה המקומית והבטחת חייה הציבורייםיהציבורי או דאגה לאוכלוסי

 

רי שלטון ומשפט מנשר בדבר סדעל חתם המפקד הצבאי  1967ביוני  7ביום בהתאם לאמור,  .11

בו הכריז שהמשפט שהיה קיים באזור במועד חתימת המנשר יעמוד  ,1967-(, תשכ"ז2)מס' 

 בתוקפו, אלא אם נקבע אחרת על ידו:

 

( 1967ביוני  7המשפט שהיה קיים באזור ביום כ"ח באייר תשכ"ז )"
יעמוד בתוקפו, עד כמה שאין בו משום סתירה למנשר זה או לכל 

נתנו על ידי, ובשינויים הנובעים מכינונו של שלטון מנשר או צו, שיי
 ".צבא הגנה לישראל באזור

 

, נותרו בתוקפן בדין האזור ההוראות הנוגעות לביצוע חיפושים זהכפועל יוצא מצו 

 זו לשונה:ו, לתקנות ההגנה 75בחצרים, שהיו מעוגנות בתקנה 

 

 הודלות , כל חבר לחירוממותו הודמינוי בחילות -כל קצין בעל כתב"
כך באופן כללי או באופן מיוחד כל קצין בעל -, שהרשהו עלרוממותו

מינוי שבהם, כל שוטר בדרגת מפקח ובדרגה גבוהה מזאת, או -כתב
כך באופן כללי או באופן מיוחד שוטר בדרגת -כל שוטר, שהרשהו על

 מפקח משטרה או בדרגה גבוהה מזאת, רשאים להיכנס או לרדת-סגן
שעלול להיות לו טעם  ,]...[ שהם מקום ]...[מקום  לכל - בכל זמן -

 - מקרוב-או שהשתמשו בהם זה - לחשוד בהם כי משתמשים בהם
, )א"י( פלשתינהלכל תכלית, הפוגעת בשלום הציבור, בהגנה על 

ממות, מרד או מהומה, בקיום הסדר הציבורי או לתכלית של התקו
ם שם אדם או שהוא עשוי לחשוד בהם כי נמצאי האו בקשר אלי

על התקנות האלה, או סחורות, חפץ, תעודה או דבר  עבירהשעבר 
וכל  ]...[ , ורשאי הוא לחפש כל מקום74הצפויים להיתפס לפי תקנה 

 ".אדם הנמצא בהם או היוצא מהם
 

מנשר בדבר כניסתו ה, חוקק המפקד הצבאי את 2בו ביום, ובמקביל לחקיקת מנשר מס'  .12

אשר , 1967-ז"תשכ(, 3' טחון )אזור הגדה המערבית( )מסיבדבר הוראות בלתוקף של צו 

עיגן בתחיקת הביטחון את סמכותם של קציני צה"ל להורות על ביצוע חיפוש בחצרים, אם 

לכל מטרה הפוגעת בשלום  ,או שהשתמשו בהם ,יש להם "טעם לחשוד" כי משתמשים בהם
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עבר עבירה על תחיקת הביטחון או שיש או אם נמצא שם אדם ש ,הציבור ובביטחון האזור

 במקום חפצים הצפויים לתפיסה. 

 

לצו בדבר  67בסעיף כיום מעוגנת  , אשר נשתמרה לאורך השנים בלא שינוי מהותי,הוראה זו

 :"חיפוש בחצריםבדבר " כדלקמן , הקובע"(67סעיף )להלן גם " הוראות ביטחון

 

ו באופן מיוחד, קצין או חייל שקצין הרשהו לכך באופן כללי א"
טיס, -שיט או כלי-רכב, כלי-רשאים להיכנס בכל זמן, לכל מקום, כלי

שעלול להיות טעם לחשוד כי משתמשים בהם, או שהשתמשו בהם 
בקיום  ,לכל מטרה, הפוגעת בשלום הציבור, בבטחון כוחות צה"ל

הסדר הציבורי, או למטרות התקוממות, מרד או מהומה, או שיש 
י נמצא שם אדם שעבר על צו זה, או סחורות, מקום לחשוד בהם כ

חפצים, בעלי חיים, תעודות, הצפויים לתפיסה לפי צו זה ורשאים 
טיס וכל אדם הנמצא -שיט או כלי-רכב, כלי-הם לחפש בכל מקום, כלי

 ."בהם או היוצא מהם
 

התפיסה  לתחום דיני הרלוונטיים המרכזיים המקורות בכלל ,כפי שיפורט עוד להלן .13

אין הוראות המסדירות את אופן  אמנת ג'נבה הרביעית,ו הלוחמתית, ובכלל זה תקנות האג

  .באופן פרטני בחצרים החיפושמימוש סמכות 

 

עם זאת, דיני התפיסה הלוחמתית מגבילים את פעולות המפקד הצבאי בהוראות כלליות,  .14

 27י שאין הסדר פרטני בעניינן. כך, סעיף המתייחסות באופן שיורי לפעולות המפקד הצבא

לכבד, בין היתר, את כי קיימת חובה  קובע"( 27סעיף )להלן גם "לאמנת ג'נבה הרביעית 

"הגנה מיוחדת" לנשים, ואוסר על  קובעגופם וכבודם של "אנשים מוגנים". הסעיף אף 

 , כדלקמן:'ווכ אפליה פסולה בין מוגנים שונים על פי קריטריונים של דת, מין, גזע

 

“Protected persons are entitled, in all circumstances, to 

respect for their persons, their honour, their family rights, 

their religious convictions and practices, and their manners 

and customs. They shall at all times be humanely treated, 

and shall be protected especially against all acts of violence 

or threats thereof and against insults and public curiosity. 

Women shall be especially protected against any attack on 

their honour, in particular against rape, enforced 

prostitution, or any form of indecent assault. 

Without prejudice to the provisions relating to their state of 

health, age and sex, all protected persons shall be treated 

with the same consideration by the Party to the conflict in 

whose power they are, without any adverse distinction 

based, in particular, on race, religion or political opinion. 

However, the Parties to the conflict may take such measures 

of control and security in regard to protected persons as may 

be necessary as a result of the war”. 
 

 ובתרגום לעברית: 
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ארץ לגופם, לכבודם, -בכל הנסיבות ליחס של דרךמוגנים זכאים "
לזכויותיהם המשפחתיות, לאמונתם ולפולחנם, לנימוסיהם 
ולמנהגיהם. היחס אליהם יהא תמיד אנושי, והם יוגנו במיוחד מפני 
 כל מעשי אלימות או איומי אלימות, ומפני עלבונות וסקרנות הרבים.

מפני אונס  –יקר נשים יוגנו במיוחד מפני התקפה על כבודן, ובע
 וכפיית זנות, או מפני כל צורת התקפה על צניעותן.

 של ומינם גילם, בריאותם למצב הנוגעות בהוראות לפגוע בלא
 תשומת מתוך שברשותו המוגנים בכל נוהג הסכסוך בעל יהא, מוגנים

, גזע נימוקי על, במיוחד, המבוססת לרעה הפלייה כל ללא, שווה לב
 .מדינית השקפה או דת

 פיקוח אמצעי אותם, מוגנים לגבי, לנקוט רשאים הסכסוך בעלי אולם
 ".מהמלחמה כתוצאה דרושים שיהיו ובטחון

 .[571-572' עמ, 30' מס אמנה כתבי]
 

טחוניים הכרחיים ימאפשר למפקד הצבאי לנקוט אמצעים ב 27לצד האמור, סעיף אם כן, 

 J.S Pictet, The Geneva ראו) םביטחונייהדבר נדרש מטעמים  כאשר, ביחס לאנשים מוגנים

Conventions of 12 August 1949’ Commentary: Geneva Convention (IV) Relative to the 

Protection of Civilian Persons in Time of War 207 (Geneva: ICRC, 1958); Yoram Dinstein, The 

ed., 2019) nd103 (2 International Law of Belligerent Occupation). בהינתן צורך אומר הווה ,

המבוסס על ביטחון, סדר ציבורי, וכיוצא באלו אינטרסים הנדרשים לצורך מימוש חובותיו 

זכויות המוקנות למוגנים פגוע בהמפקד הצבאי לרשאי וסמכויותיו של המפקד הצבאי, 

 .לצורך מתן מענה ביטחוני כאמור הנדרשת הבמידהאמור,  27מכוח סעיף 

 

 חיות פנימיות לעניין סמכות החיפוש בחצרים באזורהנ

 

מאחר שהעתירה מתמקדת בשאלת חוקיותן של כניסות לבתים שתכליתן ביצוע יודגש כי  .15

לעתירה(, יתמקד הטיעון להלן בביצוע  10חיפוש או שבוצע במסגרתן חיפוש בבתים )סעיף 

 .חיפוש בבתים בלבד

 

את המסגרת  המסדירה ,לצו בדבר הוראות ביטחון 67סעיף הוראת היות מעבר ל .16

 לאור האמור,מת תוא ,החקיקתית הקיימת באשר לביצוע חיפושים בחצרים באזור

באזור בכל הנוגע להפעלתם של כלים  חלהאת המסגרת הנורמטיבית ה ,העצמכשל

הסדרה ב עלה הצורך – ביטחוניים, ואת ההיגיון שבבסיס המסגרת הנורמטיבית כאמור

ומבטיחה את עמידתם של כוחות צה"ל באזור  ספציפית המתאימה לנסיבות הקיימות

  .בחובותיהם לכיבוד זכויות המוגנים

 

המסדירות את אופן הפעלת הסמכות האמורה  פנימיותהנחיות בהתאם לכך, נקבעו בצה"ל  .17

הפעלת סמכות ביחס לבפרט זאת כניסה לבתי פלסטינים באזור, ובהיבטים הנוגעים ל

מעוגנות בהוראת חטיבת המבצעים באגף  הרלוונטיות לענייננוהנחיות ה. בחצריםהחיפוש 

. "(ההוראה)להלן: " "סריקות וחיפושים בבתי פלסטינים באיו"ש"שנושאה המבצעים 
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ומעודכנת מעת לעת על ידי הגורמים המבצעיים בשיתוף גורמי נבחנת זו  הוראה

, לטובת התאמתה למציאות העדכנית בשטחנדרש  הדברש וםמקהפרקליטות הצבאית, 

 .תיקוףו עדכון בהליכי, כאמור לעת מעת מתרחשש כפי, כיום גם מצויה היאכי  יוערו

 

 על מידעוכוללת בחובה  ומסווגת פנימית, כפי שנמסר כאמור לעותרים, כי ההוראה נציין .18

גילויו עלול שאכיפת הדין באזור, מבצעית ופעילות הביחס ל ונהלים עבודה שיטות אודות

כי במסגרת  ,נציין מכל מקום לפגוע בביטחון האזור.ואף  לגרום לפגיעה בפעילות המבצעית

 תגובה זו שלפנינו, כלול פירוט גלוי של עיקרי ההוראה הרלוונטיים לענייננו.

 

, יציג יסכימו לכך העותריםדה שבמיככל שיורה על כך בית המשפט הנכבד ולמותר לציין כי  .19

בנוסחה המלא  ונמושא עניינ ההוראההמשיב במעמד צד אחד בפני בית המשפט הנכבד את 

 .והמסווג

 

 להלן נפרט על אודות תוכן ההוראה, במגבלות היותה מסווגת ובמידת האפשר. .20

 

הגדרת נוהל לביצוע סריקות " מטרת ההוראה היאכפי שמצוין בסעיף המטרה בהוראה,  .21

וחיפושים בבתי פלסטינים באיו"ש, תוך שמירה על כבודם, גופם ורכושם, ופירוט סמכויות 

". הסעיף הראשון בהוראה מדגיש את הרגישות הכרוכה בהפעלת סמכות החיפוש, האישור

לבין צרכי  ומרקם החיים הסדירים של התושבים ואת האיזון הנדרש בין הזכות לפרטיות

יש להפעיל סמכות זו בצורה המאזנת בין צרכי הביטחון לבין  על כן," כי , וקובעהביטחון

לפיכך, יש לערכה בנסיבות מיוחדות ולפי אישורים  זכותו של אדם לפרטיותו בביתו.

 ."מפורשים

 

עיון בהוראה מלמד כי נקבעו בה הסדרים המיועדים להבטיח שאופן הפעלת הסמכות על  .22

עם חובותיו של המפקד גם ועולה בקנה אחד , כוחות צה"ל באזור הוא סביר ומידתי ידי

כמו גם עם כללי המשפט הצבאי לשמור על זכויותיהם של תושבי האזור המוגנים, 

  .)ועל כך נפרט עוד בהמשך התגובה( נהלי הישראלייהמ

 

מעניק בדבר הוראות ביטחון  לצו 67אף שסעיף  עלכי , ראשית קובעת ההוראה, בתמצית .23

פי ההוראה -להורות על חיפוש בחצרים, הרי שעל סמכותלכל קצין או חייל שהוסמך לכך 

 של גורמים בכירים יותר; סמכות מותנית במדרג אישוריםפעלת הה

 

ההוראה תוחמת את עילות החיפוש בהתאם לקריטריונים , עילת החיפושלעניין , שנית

בכלל המקרים תהא עילת ביצוע החיפוש  , כאשרהחסוי בחלקהספציפיים המופיעים 

 ;קשורה בחשד או מודיעין בדבר ביצוע עבירה

 

גבוהה יותר לשם  עוצמת חשדומחייבת  67סעיף ב הקבועההוראה מחמירה על , שלישיתו

 .ביצוע חיפוש בחצרים
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ביצוע חיפוש בבתי נוספות בעת קובעת ההוראה שורת הנחיות מחייבות  עוד, רביעית

בכבודם של דיירי המבנה,  למנוע פגיעה בלתי מתחייבת ןמטרתשתושבים פלסטינים באזור, 

 .בפרטיותם או ברכושם

 

 .ונפרט

 

 , הריחיפוש בבתי פלסטינים באזורל מדרג האישורים הנדרש להפעלת הסמכותל אשר .24

לפי , תמראש או בזמן אמ –בקבלת אישור  סמכות החיפושהוראה מתנה את הפעלת הש

 :דלקמןמטעם דרג בכיר, כ – העניין

 

 ,מודיעין מקדים או חשדעל יסוד שיהיה  צריך פלסטינים באזורבבתי יזום חיפוש  .א

)קצין בכיר בדרגת אלוף משנה(, אשר משמש בתפקיד  מח"טמחייב אישור של ו

 מפקד חטיבה ביחס לגזרה הרלבנטית עליה הוא אמון מתוקף תפקידו.

לצורך ביצוע מעצר כתגובה מיידית לאירוע פח"ע "באזור  חיפוש בבתי פלסטינים .ב

, כלומר הדרג הפיקודי המפקד הצבאי בשטחחייב אישור של מ" או להתפרעות

אף סמכות זו, אשר מוגבלת למעשה  אם כן, הבכיר המצוי אותה העת בשטח.

-" אחר חשוד בביצוע עבירה ביטחונית או משתתף בהפרתמרדף חםלמקרה של "

 .תונה לכל חיילסדר, אינה נ

או בגרימת נזק למבנה ת, וחיפוש בבתי פלסטינים באזור המלווה בקידוחים וחפיר .ג

אלוף(, אשר רשאי -)קצין בכיר בדרגת תתמפקד אוגדה מחייב אישור של ולריהוט, 

 גזרתית.חטיבה  מפקדאת הסמכות למתן האישור ללאצול 

 

את עילות החיפוש בהתאם לקריטריונים  ההוראה תוחמת ,לעילת ביצוע החיפושאשר  .25

 קשורה החיפוש ביצוע עילת תהא המקרים בכללבחלקה החסוי. ספציפיים המופיעים 

 .ובפועל מדובר לרוב בעבירות על רקע ביטחוני ,עבירה ביצועאו מודיעין בדבר  בחשד

 

 –זומה בתוך מבנה ככלל, אין לבצע פעילות י, כי "תהוראה קובעה – עוצמת החשדלאשר  .26

 ,היינו, בהתאם להוראה. "שלא על פי מודיעין מקדים או חשד –סריקה, חיפוש או מיפוי 

סמך מודיעין מוקדם -)בין על חשד סבירחיפוש מתוכנן ייעשה אך ורק בהתקיים רף של 

סמך חשד סביר שמקורו בנסיבות אחרות(, -אשר יש בו די כדי להקים חשד סביר, או על

 . "(טעם לחשוד)" 67סעיף נדרש על פי וה יותר מזה השהינו רף גב

 

ההוראה קובעת מספר כללי התנהגות עבור כוחות הביטחון באשר לאופן יצוין, כי עוד  .27

בכבודם של דיירי  למנוע פגיעה בלתי מתחייבתעריכת חיפוש בחצרים, אשר מטרתם 

 .המבנה, בפרטיותם או ברכושם
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 –חיפוש וסריקה הכוללים גרימת נזק כלשהו למבנה עצמו )כגון " ובעת ההוראה כיקכך,  .28

אודות פעילות ]...[  קידוחים וחפירות, הריסת קירות וכד'(, יתבצעו רק בהתקיים מידע

". כזכור, חבלנית עוינת המתבצעת במבנה, או בעת מידע על הסתרת אמל"ח במבנה

הסמכות לאצול )הרשאי  בדרגת תא"לאוגדה קד פחיפושים מעין אלה אף מחייבים אישור מ

 (.מת בדרגת אל"גזרתי למפקד חטיבהלמתן האישור 

 

ההוראה כוללת הוראות רבות אשר להתנהגות המחויבת כלפי תושבי הבית בו נערך  .29

, עם תחילת החיפוש במבנה יש לאסוף את כל דיירי הבית, לרכזם הוראהה החיפוש. לפי

זהותם. מודגש, כי אין להפעיל את תושבי הבית )או תושבים מקומיים באזור אחד ול

אחרים( לביצוע עבודות חפירה ועבודות אחרות בעת החיפוש. עם זאת, לפי ההוראה, ניתן 

ואף רצוי לפנות לבני הבית ולבקש את התלוותם וסיועם בעת חיפוש בתוך ארונות, כלי 

בצד זאת מבהירה ההוראה, כי סיוע זה מיטה וכו', לשם צמצום הנזק במסגרת החיפוש. 

בני הבית  םוכן כי א יתאפשר רק כאשר לא נשקפת סכנה לחייהם או לשלומם של בני הבית,

אינם מסכימים לסיוע בחיפוש, אין לכפות עליהם או לאיים עליהם בדרך כלשהי לעשות כן. 

 ש במבנה.ההוראה קובעת עוד כי אין לבקש סיוע ואין להסתייע בקטינים לטובת חיפו

 

 לטובת נדרש שאינו נזק כל הניתן ככל לצמצם ניסיון תוך יבוצע חיפוש, ככללכן נקבע כי "

, זה בכלל"ב(. וכיו כלים לנפץ אין, וספות שמיכות לקרוע אין, ארונות לשבור)אין  החיפוש

 אלא לרכוש נזק לגרום שעשויות חיפוש פעולות לבצע או החיפוש בעת דלתות לפרוץ אין

 נזק לגרום מבצעי צורך נוצר החיפוש ומהלך במידה(. קצין)בדרגת  הכוח מפקד באישור

]מנהלת  "קהמת לנציג כך על ולדווח הנזק לתעד יש, בשוגג כאמור נזק שנגרם או לציוד

זאת בצד ההוראות האמורות בדבר מדרג האישורים הנדרש  הח"מ[". –תיאום וקישור 

 ו לריהוט.לביצוע חיפוש המלווה בגרימת נזק למבנה א

 

פי הוראה מפורשת ממפקד הכוח -נקבע עוד, כי אין ליטול שום חפץ מן הבתים אלא על

ידי דיירי הבית )גם אין -שהוא קצין, אפילו אם הוא נטול ערך ואפילו אם הוא מוצע על

לבקש ואין לקבל מזון, מים או כל דבר אחר מדיירי הבית(, כאשר תפיסת ממצאים בבית, 

לביצוע עבירה, תיעשה בהוראה מפורשת של מפקד הכוח שהוא קצין, בשל היותם ראיות 

והטיפול בממצאים ייעשה בהתאם להוראה המתאימה. נקבע עוד, כי במידה שבמהלך 

ידי שני חיילים לפחות לידי נציג -החיפוש נמצאו דברי ערך או כסף מזומן, יש להעבירם על

ם חשד כי דברי ערך אלו ישמשו המשפחה המשתתף בחיפוש או לידי קצין משטרה, אם קיי

 כראיות.

 

ההוראה קובעת עוד כי חיפושים בחדרים ייערכו בנוכחות אחד מדיירי הבית. ההוראה  

מפרטת מקרים בהם ייערכו הסריקה והחיפוש בחדרים שלא בנוכחות אחד מדיירי הבית, 

ביר , ובין השאר אם קיים חשש ספקד חטיבהמ ידי-על מפורש אישור לכך שניתן ובלבד

לפגיעה בחייו או בגופו של האדם המתלווה אם יתלווה לכוח הסורק או אם האדם אינו 

מסכים להתלוות לחיפוש. בצד זאת נקבע כי במקרה בו החיפוש נדרש לצורך ביצוע מעצר 
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בעקבות אירוע פח"ע או התפרעות, יינתן האישור לעריכת הסריקה והחיפוש ללא נוכחות 

 .בשטח הצבאי המפקדמ האדם המתלווה

 

פוש יהוראה, כאשר מטרת החיפוש היא החרמת כספים, יש לצרף שוטר לחהלפי נוסף לכך,  .30

 ולפעול לפי נוהל פיקודי מתאים לטיפול בכספי טרור.

 

יש לתעד את החיפוש במידה ההוראה מוסיפה ומתייחסת לתיעוד החיפוש, וקובעת כי " .31

ד יש לתעד כל אירוע חריג שאירע במהלכו, וכן כל פריט שנמצא המרבית האפשרית, ובמיוח

כל פגיעה ברכוש שאירעה במהלך החיפוש, בין אם , כאשר ""ידי הכוח הסורק-ונתפס על

ההוראה מתייחסת עוד  ."בשוגג ובין אם בשל צורך מבצעי, תתועד ותדווח לנציג המת"ק

טיפול והתיעוד ביחס לחיפוש לאופן התיעוד של תפיסת רכוש בציר המינהלי; ולאופן ה

שבוצע ללא ליווי ובמהלכו נמצאו דברי ערך, וקיים חשש כי הותרתם במקום עלולה להוביל 

 לגניבתם על ידי אחרים, והכול על מנת לוודא החזרת הרכוש למשפחה לה הוא שייך.

 

 דיירי של ותםופרטי כבודם על להקפיד יש לבית הכניסה בעתקובעת כי  ההוראהכן,  אם .32

אחריות  .ולבצע את הפעילות כך שהפגיעה ביושבי הבית וברכושם תהיה מינימלית הבית

   מוטלת על מפקדי הכוח. להבטחת יישומם של כללי ההתנהגות

 

ההוראה אף קובעת כללים שנועדו למזער ככל הניתן את הפגיעה בפרט, לרבות כמו כן,  .33

)ומדרג אישורים אף ביחס לכך בהקשרים  י עד כמה שניתןהימנעות מפגיעה ברכוש פרט

אלא במקרים המפורטים בהוראה של נוכחות דייר מדיירי הבית  ברירת מחדל מסוימים(,

 , ועוד.ים הנדרשים לכךובכפוף לאישור

 

נבחנת ומעודכנת מעת לעת על ידי הגורמים המבצעיים  ההנחיהי אמור לעיל, כיודגש, כ .34

הדבר נדרש לטובת התאמתה למציאות ף גורמי הפרקליטות הצבאית, מקום שבשיתו

בקרב הגורמים  ההטמעתכאשר מחודדת מעת לעת לכוחות המבצעיים, העדכנית בשטח; ו

במסגרת הכשרות  הההנחי כך, לשם הדוגמה, משולבת .המבצעיים מבוצעת באופן שוטף

ית" של כל כוח צה"לי בגזרות בסיסיות, אימונים, והכנות לפני כניסה ל"תעסוקה מבצע

השונות באזור. יתר על כן, מתבצע מעקב חטיבתי ואוגדתי שוטף על מימוש ההנחיות, בדגש 

 על הצורך בקבלת אישור דרג בכיר מקדים טרם ביצוע החיפוש. 

 

 חיפושים משטרתיים

 

על ידי משטרת ר באזונייחד עתה מספר מילים לחיפושים המבוצעים למען שלמות התמונה,  .35

חיפושים המבוצעים על ידי משטרת מחוז  מחוז ש"י, בהתאם למידע שנמסר מן המשטרה.

לצו  5-ו 4לפי סעיפים )ו 67נערכים אף הם מכוח אותו מקור סמכות הקבוע בסעיף ש"י, 

(. מכיוון שאין בדין החל באזור בדבר הוראות ביטחון לעניין סמכויות שוטרים באזור

עמדת המדינה היא כי ביצוע חיפושים רק על סמך צו שיפוטי מקדים, והוראה המחייבת 

שהאמור בתגובה זו הרי לאומי כאמור, -הדבר עולה בקנה אחד עם הוראות המשפט הבין
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 גם לחיפושים המבוצעים על ידי המשטרה. ממילא, אין זהו מוקד הדברים בעתירה, ןנכו

ות בחיפושים שבוצעו על ידי כוחות גם הדוגמאות הפרטניות המובאות בעתירה עוסק כאשר

 צה"ל, וממילא לא צורפה לעתירה משטרת מחוז ש"י כמשיבה.

 

עיקר במצב הקיים כיום, לפי הנמסר ממשטרת מחוז ש"י, לשלמות התמונה נציין כי  .36

בגין חשד לביצוע  הם באזור יהודה ושומרוןיחידות המשטרה ידי -החיפושים הנערכים על

סיוע יחידות בהדבר נעשה ברוב המוחלט של המקרים עלות היבט ביטחוני, ועבירות ב

 . צבאיות או יחידות מיוחדות

 

יתר על כן, גם כאשר מדובר בעבירות פליליות במובהק לכאורה )כגון: עבירות פשיעה  .37

היא כי כאשר  , הנלמדת ממומחיותה וניסיונה,עבריינית ורכוש(, הרי שעמדת המשטרה

מדובר בפעילות המבוצעת באזור, הממשק בין פעילות פלילית זו לפעילות חבלנית עוינת 

ת והרכוש י, עבירות הפשיעה העבריינביותר קרובות לעתיםכך,  הוא הדוק. –)פח"ע( 

 מאפשרות הראשונות –מקרים רבים במבוצעות כפלטפורמה לביצוע עבירות פח"ע, כאשר 

ם פעמים רבות קושי לבצע הפרדה מהותית בין . במצב דברים זה, קייהאחרונות את

העבירות הפליליות במובהק )כביכול( לאלו הביטחוניות, ולכן גם לא ניתן, בוודאי לא 

זאת ועוד, מראש, לבצע בהתאם הפרדה ביחס להסדרת הסמכות בהקשר החיפוש בחצרים. 

פיים של אועל כפי הנמסר ממשטרת מחוז ש"י, המציאות הביטחונית ממילא משפיעה גם 

 .כביכול "פליליים" מובהקיםחיפושים 

 

 רובם כאמור הם ואלו) הצבא בליווי נערכים המשטרתיים החיפושים כאשר כייצוין  .38

 מדרג לעניין, להוראה בהתאם אישור מצריכים שהם הרי, (המקרים של המוחלט

 באחריות המצויה, בחיפוש הצורך לשאלת קשר)בלא  לה הנדרש הצבאי האישורים

  .(המשטרה

 

במסגרת הנחיה משטרתית,  עוגנה באחרונהיצוין כי מדיניות המשטרה בביצוע חיפושים כן  .39

 "(.ההנחיה המשטרתית" )להלן: "ושומרון ביהודה בחצרים חיפוששעניינה ב"

  

לך תציע להציג אותה במהוהמדינה , פנימית ומסווגת היאגם ההנחיה המשטרתית  כי נציין, 

הדיון בפני בית המשפט הנכבד במעמד צד אחד, בהסכמת העותרים; יחד עם זאת, נדגיש 

שנית כי הדברים אינם מצויים במוקד ענייננו )שעה שעיקר עניינה של העתירה הוא 

בחיפושים המבוצעים על ידי כוחות צה"ל(, וממילא תהיה פתוחה הדרך בפני העותרים 

בצורת פרפרזה, גם לאחר ולו מידע על ההנחיה הנ"ל, לפנות לגורמי המשטרה בבקשה לקבל 

  הדיון בעתירה שבכותרת וללא קשר להליך.

 

בעניין חשד באזור החיפוש כי , ולשלמות התמונה בלבד יצוין, למעלה מן הנדרש עוד .40

לצו בדבר סמים  28להחזקה או שליטה בסם מסוכן או מסמך לעסקת סמים, מוסדר בסעיף 

  .1975-(, התשל"ה558הודה והשומרון( )מס' י) מסוכנים
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סמכות החיפוש בחצרים החלה כיום בדין האזור נגזרת מסמכותו הרי ש, חלק זה לסיכום .41

לאומי לשמור על הביטחון והסדר -של המפקד הצבאי מכוח כללי המשפט הבין וחובתו

בחקיקה  ייתה קיימתמאוד לסמכות שהעד הציבורי באזור. סמכות זו, אשר דומה 

אשר כניסת כוחות צה"ל לאזור, מבוססת על המשטר המשפטי הייחודי  המקומית ערב

הוראות הדין בתקנות ההגנה , ומעוגנת כיום בדיני התפיסה הלוחמתיתלאור  ,קיים באזור

פנימיות הנוגעות לביצוע הנחיות הב תוך שאופן יישומה מגודרובתחיקת הביטחון, 

 בתים של פלסטינים באזור יהודה ושומרון.חיפושים וסריקות ב

 

 

 בתמצית העניינים השתלשלות

 השתלשלות הדברים שקדמה להגשת העתירה דנן

, ארגון "יש דין", בקשות חופש מידע לפי חוק 7הגיש העותר  13.8.18וביום  8.7.18ביום  .42

ביקש הארגון לקבל , 8.7.18. בתמצית, במסגרת הבקשה מיום 1998-חופש המידע, תשנ"ח

 בגדה פלסטינים של פרטיים לבתים חיילים כניסת המתירים לצווים נוגעיםפרטי מידע ה"

, ביקש הארגון לקבל 13.8.18", ובמסגרת הבקשה מיום 2018-2013 השנים בין המערבית

לנהלים פקודות או הוראות שעניינם כניסת חיילים לבתים פרטיים  נוגעיםפרטי מידע ה"

 ". ם בגדה המערביתשל פלסטיני

 

נמסר מענה לפניות מטעם דובר צה"ל )במסגרתו הובהר כי הוראות חוק  18.11.19ביום  .43

אינן חלות על רשויות באזור, אך אין באמור כדי לגרוע מתחולת  1998-חופש המידע, תשנ"ח

דע המשפט המינהלי הישראלי על פעולות רשויות האזור, לרבות עקרונות חופש המי

במובנם הרחב(. בתמצית, נמסר במסגרת המענה כי ככלל, כניסת צה"ל לבתי פלסטינים 

לשם חיפוש או מעצר; לשם תפיסה זמנית  –באיו"ש מתבצעת לשלושה צרכים מבצעיים 

של בתים או גגותיהם לשימוש צבאי; ולשם מיפוי מבנים לקראת הריסתם, כסמכות נגזרת 

לצו בדבר הוראות ביטחון ותקנה  67נמסר כי סעיף של סמכות הריסת בתי מחבלים. עוד 

לתקנות ההגנה, אינם דורשים עריכת צו כלשהו על מנת להתיר כניסה לבית או חיפוש  75

עוד צוין במסגרת המענה, כי קיימות מספר הוראות המסדירות היבטים שונים  בו לפיהם.

אות האמורות הן פנימיות הנוגעים לכניסת חיילים לבתי פלסטינים באזור. הובהר, כי ההור

בצד זאת, נמסרו פרטים, במידת האפשר, על  לעיון הפונים. ןומסווגות, וכי לא ניתן להעביר

 .תוכנן של ההוראותאודות עיקרי 

 

, 18.11.19, וכן המענה לפניות, מיום 13.8.18ומיום  8.7.18העתקי בקשות חופש מידע מיום 

 לעתירה. 10נספח צורפו כ

 

למשיב, לפרקליט הצבאי הראשי וליועץ המשפטי לאיו"ש  העותריםפנו  26.6.19ביום  .44

)יועמ"ש איו"ש(. במסגרתם פנייתם, טענו העותרים כי הפרקטיקה של כניסה לבתים 

פרטיים של פלסטינים וחיפוש בהם ללא צו שיפוטי מראש היא פסולה, בלתי חוקית ובלתי 

שר יחייב, להוציא חריגים ספציפיים ומוגדרים חוקתית, וביקשו לבצע שינוי תחיקתי א
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לצורך שאינו מבצעי היטב שעונים על תנאים דווקניים, שעל כניסות לבתים של פלסטינים "

", חיפוש בהם וכניסה אליהם לצורך מעצר, להיעשות אך ורק בהתאם לצו שיפוטי, ממש

רף שנקבע בכל וזאת באופן שיענה על הדרישות של משפט זכויות האדם הבינלאומי ול"

". עוד פירטו העותרים במסגרת פנייתם על שיטות המשפט המכבדות את זכויות הפרט

הנוגעות למקרים שבהם  ,(6-1 העותרים)ובהם אודות תלונותיהם של שמונה מתלוננים 

התבצע חיפוש ללא צו שיפוטי מראש בביתם, תוך שהתבקש גם להורות על הימנעות מביצוע 

 ידיהם.-עד שהתחיקה הצבאית תשונה כמתבקש עלחיפושים בבתיהם וזאת 

 

 לעתירה. 7נספח כצורף  26.6.19העתק הפנייה מיום 

 

ניתן מענה מפורט לפנייה מטעם יועמ"ש איו"ש, במסגרתו נמסר, כי המפקד  11.2.20ביום  .45

י הצבאי באיו"ש סבור כי אין מקום לקדם בעת הזו תיקון חקיקה שיחייב קבלת צו שיפוט

טרם ביצוע חיפוש בבתי פלסטינים, תוך עמידה על הנימוקים שעמדו בבסיס זאת. בתמצית, 

נמסר כי לאחר שהבקשה לעניין זה נבחנה לעומקה, סבור המפקד הצבאי באיו"ש כי 

-ההסדר החוקי הקיים כיום בתחיקת הביטחון עולה בקנה אחד עם כללי המשפט הבין

זור, וכי לא קיימת חובה משפטית בכללים אלה לאומי וכללי המשפט המינהלי החלים בא

להוצאת צו שיפוטי טרם ביצוע חיפוש בבתי פלסטינים באזור; כי המסגרת הנורמטיבית 

לפעולות צה"ל באזור תואמת את המצב הביטחוני המיוחד השורר בו; וכי קיימים טעמים 

 בעינו. מבצעיים וביטחוניים משמעותיים בגינם יש להותיר את הדין הקיים באזור

 

 לעתירה. 9נספח כצורף  11.2.20העתק המענה מטעם יועמ"ש איו"ש מיום 

 

 הוגשה העתירה דנן. 22.3.20ביום  .46

 

 1-6התייחסות תמציתית לנטען בעתירה אשר לחיפושים שבוצעו בבתי העותרים 

 

י כוחות צה"ל ו על ידבוצעהעותרים תיאור של כניסות וחיפושים אשר  בעתירתם, כללו .47

לעתירה( כי  27העותרים מציינים )ראו סעיף על פי עדויות בני הבית. , 6-1בבתי העותרים 

המקרים המתוארים נועדו להמחשה של המדיניות והפרקטיקה היומיומית של כניסה "

בחלק מהכניסות האמורות וכן מוסיפים כי " ,"לבתים של פלסטינים לצורך חיפוש בהם

ידי החיילים והן מתוארות -בבתים דיווחו לארגון על ביצוע עבירות לכאורה עלהמתגוררים 

להלן, אולם עתירה זו מתמקדת בשאלת חוקיות החיפוש ללא צו ולא בעבירות שבוצעו 

 ". לכאורה אגב החיפוש, אשר לגבי חלקן הוגשו תלונות פרטניות לגורמים המתאימים

 

של העתירה שבכותרת במקרים הפרטניים הנוגעים לעותרים  לפיכך, ברי כי אין עניינה .48

)למעט הסעד השני המבוקש הצופה פני עתיד,  הקונקרטיים, ואף לא מבוקש סעד בנוגע לכך

להימנע מחיפושים לא הכרחיים באופן מידי בבתי העותרים הקונקרטיים, עד למתן הסעד 

לחיפושים שנערכו  תמציתב. על אף זאת, למעלה מן הנדרש, נתייחס המבוקש הראשון(
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, וזאת על מנת לסבר את הגורמים המבצעייםבבית העותרים אחד אחד, כפי הנמסר מן 

 :האוזן ומבלי לגרוע מכל טענה

 

מידע קבלת בוצע בשל  . החיפוש30.10.18, נערך חיפוש ביום 1בביתה של העותרת  .א

 י במקום. אמל"ח וכי האמל"ח מצוסחר בבלפיו אחד מבני משפחתה עסק  ,ניימודיע

בוצע בשל חשד כי אחד מבני . החיפוש 3.3.19, נערך חיפוש ביום 2ותר בביתו של הע .ב

התבסס על מידע מודיעני.  אשר חשדלת כספים מארגון טרור, יעד לקב ואההמשפחה 

. פי החשד-על ערך לכספי טרור שהתקבלו השוו השהי סכום כסף בעת החיפוש נתפס

, 18.3.19הוגשה ביום בעניין החיפוש תלונה  .18.6.19הכספים שנתפסו חולטו ביום 

)למען הסדר הטוב העתק המענה מצורף  21.9.20ונענתה מטעם יועמ"ש איו"ש ביום 

 .(לתגובה זו

ני יבוצע בעקבות מידע מודיע החיפוש. 30.10.18ביום חיפוש , נערך 3בביתה של העותרת  .ג

"ח, והחיפוש נועד על כך שאחד מבני המשפחה המתגוררים בבית עוסק בסחר באמל

 . לשלול את הימצאות האמל"ח

. החיפוש בוצע לצורך מעצר של אחד מבני 26.9.18, נערך חיפוש ביום 4בביתו של העותר  .ד

הועמד אותו בן משפחה  מעצרה לאחרמשפחתו של העותר, בגין חשד למעורבותו בפיגוע. 

 לדין.

 לפיוני יעל סמך מידע מודיע בוצע. החיפוש 26.3.18, נערך חיפוש ביום 5בביתו של העותר  .ה

 אחד מבני המשפחה מחזיק אמל"ח בביתו. החיפוש נועד לאיתור האמל"ח. 

בוצע לצורך מעצר של אחד  . החיפוש28.1.19, נערך חיפוש ביום 6בביתה של העותרת  .ו

הוא נכח באיתור אך לאחר ניסיונות חוזרים למעצרו, מבני משפחתה. בן המשפחה לא 

  מד לדין.הועכך  בעקבותו, 9.3.19נעצר ביום 

 שבוצעו החיפושים בעניין ישיר סעד מבוקש שלא שעה, הנדרש מן למעלהבבחינת נעיר,  .49

עניינה של העתירה בחיפושים הנערכים שהאמור ממחיש  כי, הקונקרטיים העותרים בחצרי

שלפנינו,  על רקע צורך ביטחוני מובהק, ואם טרחו העותרים והביאו דוגמאות מן המקרים

למצער הרי שדווקא המקרים המתוארים על ידם, מעידים על סבירות המדיניות הנוהגת, 

על רקע המציאות הביטחונית באזור ואופיים , וזאת בהיבט העילה הנדרשת לביצוע החיפוש

 של צרכי הביטחון שעליהם אמון המפקד צבאי.

 

 המשיב עמדת

מספר טעמים לכך, והם . לגופה הןהן על הסף, דחות המשיב, דין העתירה להי לעמדת .50

 שנבאר להלן.
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 בהגשתה  שדבקשיהוי  בשל להידחות על הסף בכללותה העתירה דין

דין , המדינה תטען כי 2019על אף פנייתם של העותרים למשיב, אשר בוצעה כאמור בשנת  .51

 .בה שדבקהשיהוי  בשל על הסף העתירה להידחות

 

נחתם הצו בדבר הוראות  1967בשנת כעולה מן התשתית הנורמטיבית שפורטה לעיל,  .52

לפני כניסת  עודלתקנות ההגנה, שהייתה בתוקף  75ביטחון, שכלל הוראה דומה לתקנה 

 67בסעיף מעוגנת כיום ו. הוראה זו נשתמרה לאורך השנים בלא שינוי מהותי, לאזורצה"ל 

, תוקפת את חוקיותה של הוראה בתחיקת כן אםהעתירה, ן. ולצו בדבר הוראות ביטח

 .לתוקף כניסתה מעת שנים 53-כ הביטחון החלה באזור, כעבור

 

העותרים אינם חולקים בעתירתם על העובדה כי חיפושים בחצרים באזור נערכים לפי סעיף  .53

ועה לכלל הציבור, תחיקת הביטחון באזור מפורסמת וידבאופן שוטף במשך שנים רבות.  67

  .ובוודאי גם לעותרים

 

לאור זאת, עמדת המדינה היא כי העתירה שבכותרת נגועה בשיהוי, ודינה להידחות בשל  .54

 –שעה שממילא מובאת להלן התייחסות רחבה ביותר לגופם של דברים כך. יחד עם זאת, 

אינה רואה צורך להרחיב המדינה  –אין כל מקום להתערבות שיפוטית בענייננו  לפיה

 בסוגיית השיהוי בענייננו, וממילא מובאים הדברים בהקשר זה בתמצית בלבד.

 

 דין העתירה להידחות לגופה

 

אינה מצביעה  העתירהשנראה להלן,  כפי. , דין העתירה להידחות אף לגופההמשיב לעמדת .55

לא באופן הספציפי המבוקש על ידי על חובה משפטית לתקן את הצו מושא ענייננו, בוודאי 

כלשהו ממארג הדינים החל באזור.  דיןל בניגודהעותרים, ואינה מצביעה על היותו של הצו 

 אולאומי -הבין הדין בכללי משפטית חובה של קיומה על מצביעה אינה העתירה, אחר לשון

 חיפוש עביצו בטרם שיפוטי צו להוצאת, באזור החלים הישראלי המינהלי המשפט בכללי

 .  פלסטינים בבתי

 

כך, מדיניות החיפושים של המשיב היא סבירה ומידתית, ועומדת בכל כללי המשפט  .56

הפעלת הסמכות לחיפוש בחצרים באזור נעשית כדין,  ,שיפורט כפי .המינהלי הישראלי

ירות. ובהתאם לנהלים המתעדכנים מעת לעת, באופן המבטיח כי ייעשה כן במידתיות ובסב

בהינתן שכך, אין לעמדת המשיב עילה להתערבות שיפוטית בהחלטת המפקד הצבאי שלא 

 לשנות מתחיקת הביטחון בהקשר זה.

 

 יטען לבסוףנידרש לטענות העותרים, תוך קיבוצן של הטענות לפי מהות העניין.  להלן .57

 מושא ההסדרקביעת להתערבות בשיקול דעתו של המפקד הצבאי באין מקום  כי המשיב

להורות על  גם כמו ,ביטחוניים שיקולים שבבסיסה בהכרעה עסקינן כאשר בייחוד, ענייננו
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על ידי בית המשפט הנכבד, חלף התחיקה הצבאית הקיימת  הסדרים אחרים לקבוע חיוב

 כיום באזור.

 

 .להלן שיפורט כפי, הכול .58

 להידחות  –אזור בהחל לאומי -הביןהדין דין הטענה להפרת 

 בדבר לצו 67 שסעיף פרטיים לחצרים להיכנס הסמכות]...[ כי "העותרים טוענים בעתירתם  .59

 ידי-על לכך ושהוסמך קצין שאינו חייל ולכל קצין לכל להעניק מתיימר ביטחון הוראות

 וססמב חשד ללא קרי, שרירותיותב יוםכ נעשות לבתים הכניסות בו מצב וצרתי, קצין

 עומדת אינה, ההומניטארי הדין של הפרה מהווה זו התנהלות. מידתית בלתי ובצורה

 המשפט עקרונות את ומפירה הבינלאומי האדם זכויות משפט של ביותר הבסיסיות בדרישות

" וב שהתנחלו הסיפוח ומגמות הכיבוש של התמשכותו רקע על במיוחד, הישראלי המינהלי

 (.מקור; ההדגשות בלעתירה 74 סעיף)

 

 ,המבוצעת על ידי צה"ל באזורבבתים  חיפושהפרקטיקה של טוענים העותרים כי עוד  .60

 והזכותהזכות לפרטיות, הזכות לכבוד  –במארג של זכויות יסוד  שלא כדין פגיעה תיוצר

לאומי -ןעל ידי המשפט ההומניטארי, משפט זכויות האדם הבי ותהמוכר – משפחה לחיי

כך, טוענים העותרים כי ביצוע חיפוש ללא צו שיפוטי אינו  ינהלי הישראלי.והמשפט המ

לאמנת  27מעוגנת בסעיף , הזורעולה בקנה אחד עם הזכות לפרטיות של תושבים מוגנים בא

בדיני זכויות האדם, בדגש על ההכרזה האוניברסלית בדבר כן, לפי הנטען, ג'נבה הרביעית, ו

 לאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות.-לאמנה הבין 17וסעיף  1948זכויות האדם משנת 

 דין יצירת תוךחיפושים, החובה לשינוי הדין ביחס לאופן ביצוע  קיימתלשיטת העותרים, 

 .לחיפוש מקדים שיפוטי צו הוצאת המחייב חדש

 

אין  ,וכפי שנוסיף ונפרט להלן ברם, כעולה מן התשתית הנורמטיבית אשר פורטה לעיל .61

לוחמתית, הלאומי, בדגש על דיני התפיסה -הביןהחל באזור, ובכלל זה המשפט במשפט 

בצע חיפושים באופן הימנע מלל ושומרוןיהודה  את כוחות צה"ל באזור המחייבמקור 

פרט בכל הנוגע ל"חובה" הנטענת לביצוע חיפושים , באו לבצעם באופן שונה המבוצע כיום

 . פרטנ. בלבד שיפוטי צו פי על

 הלוחמתית התפיסה דיני

מהסמכויות המרכזיות המצויות בידי המפקד הצבאי סמכות החיפוש היא אחת כאמור,  .62

 מעוגנות שאלו כפי, לאומי-באזור לשם מימוש סמכותו וחובתו בהתאם להוראות הדין הבין

שטח לשמור על הביטחון והסדר הציבורי ב – האג לתקנות 43 בתקנה ובראשונה בראש

 הנתון לתפיסה לוחמתית. 

 

הסדר וחיוניות סמכות זו, לטובת פעולותיו של המפקד הצבאי לשמירה על ביטחון האזור  .63

. במצב דברים זה, ניתן לומר כי דיני התפיסה הלוחמתית מחייבים את ברורה – הציבורי
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האזור, וכי לשם  המפקד הצבאי לממש את סמכותו לשמירה על הסדר הציבורי ועל ביטחון

 שונות, לרבות פעולות חיפוש.  כך חיוני שהמפקד הצבאי יבצע פעולות

 

את פעולת המסדירות כאמור, בהיעדר הוראות פרטניות בדיני התפיסה הלוחמתית  .64

ידי חובות כלליות המוטלות על המפקד הצבאי, -סמכות החיפוש מוגבלת על ,החיפוש

 נבה הרביעית. לאמנת ג' 27סעיף ובפרט 

 

סמכויות ביחס ללאמנת ג'נבה הרביעית  27המנויות בסעיף המגבלות כפי שכבר צוין לעיל,  .65

הכרחיים ביחס  טחונייםים במסמכויותיו לנקוט אמצעי גורעותהמפקד הצבאי אינן 

בהינתן צורך המבוסס על ביטחון, סדר ציבורי, וכיוצא באלו  . זאת,לאנשים מוגנים

תוך איזונם וטרסים הנדרשים לצורך מימוש חובותיו וסמכויותיו של המפקד הצבאי, אינ

  .האמור 27סעיף המוזכרות בהזכויות  למול

 

לבצע חיפוש על בסיס צו  מדיני התפיסה הלוחמתית לא נובעת או נלמדת חובה כי ברי, .66

על החיפושים כי  שנקבע הואכל  .חמתיתובשטח הנתון לדיני תפיסה ל ,שניתן מראש שיפוטי

צרכים תוך איזון למול ה זאת גםולכבוד,  מוגן המתחשב בזכותו של אדם באופןלהיעשות 

 בשטח. המציאות לאורוהביטחוניים הצבאיים 

 

דיני התפיסה הלוחמתית אינם נמנעים מקביעת הסדרים ונורמות פרטניים ביחס , כי יודגש .67

. כך למשל, בכל הנוגע לקיומו של בו הייתה כוונה להסדירם לתהליכים מסוימים, מקום

, בהן החובה להטיל עונש רק זה בעניין הוראות הרביעית'נבה ג אמנת מפרטתהוגן,  הליך

דיני התפיסה הלוחמתית אינם  ,דוןאולם, בהקשר הנ. משפט בית בפני ךלאחר קיומו של הלי

 . להצביע עליההעותרים  נורמה פרטיקולרית ומפורטת מהסוג שמבקשיםקובעים 

 

ן כלשו ,"כיבוש ארוך טווחנבקש להתייחס גם לטיעון העותרים בדבר "חלק זה, סיום  טרם .68

מתפיסה , להבדיל זורבא התפיסה הלוחמתית, כי התמשכות טוענים העותרים. העתירה

ההוראה הרלוונטית בתחיקת של  שינוי כשלעצמה, מצדיקה מועדקצרת לוחמתית 

דיני הוראות הקיים באזור, בהתאם לשונה מכפי זה  אופןב עשויי חיפושיםה, כך שביטחוןה

 לעמדת המשיב, דין טענה זו להידחות.. הלוחמתיתהתפיסה 

 

דיני התפיסה הלוחמתית מטבעם משקפים מצב זמני, לטובת הסדרת האינטרסים הנוגדים  .69

 Eyal Benvenisti, Theראו למשל: ית בו )המקומהמחזיק בשטח והאוכלוסייה  הכוחבין 

International Law of Occupation 69 (2nd ed., 2012)) כאשר במישור החקיקה ,

, על כנו ככל הניתןהקיים בשטח ברירת המחדל בדינים אלו היא הותרת המצב המשפטי 

 ., כפי שפורט לעיל43בהתאם לתקנה 

 

", טווח ארוך כיבושמהווה "באזור ך שהתפיסה הלוחמתית באשר להתייחסות העותרים לכ .70

כל הבחנה  כיםעור םאינ בכלל, ודיני התפיסה הלוחמתית בפרט, לאומי-יודגש כי הדין הבין
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, כפי שאף עלה פעמים רבות בפסיקתו של הינה מצב עובדתי הנלמדשכזו. תפיסה לוחמתית 

סמכות המפקד ונזכיר, כי " – בית המשפט הנכבד, מקיומה של שליטה אפקטיבית בשטח

הצבאי היא זמנית מטבעה במובן זה שמשכה הוא כמשך תקופת ההחזקה היעילה של השטח 

(, גם אם זמניות 46בעמ'  , Legal Concepts;521חוף עזה, בעמ'  על ידי השלטון הצבאי )עניין

ה, בעמ' חוף עז ; עניין803-802ג'מעית אסכאן, בעמ'  זו נמשכת תקופה ארוכת שנים )עניין

דיני התפיסה . (חוק ההסדרה ענייןב דינה לפסק 3 בפיסקה חיותא'  הנשיאה ב')כ(" 521

הלוחמתית חלים כל עוד ישנו מצב של תפיסה לוחמתית. יפים לעניין זה דבריו של המלומד 

לאומי ודיני -פרופ' )אמריטוס( יורם דינשטיין, מהמומחים הבולטים בעולם למשפט בין

 דיני התפיסה הלוחמתית:בכתב, במהדורה האחרונה של ספרו העוסק העימות המזוין, ש

 

"Prolongation of the occupation does not affect its innately 

temporary nature. Some scholars cavil at the phenomenon 

of long- lasting occupations, but that does not alter the law: 

the occupation may endure as long as the armed conflict is 

not terminated. Indeed, Article 6 (third paragraph) of 

Geneva Convention (IV) … has expressly recognized the 

possibility of a prolonged occupation." 

[Yoram Dinstein, The International Law of Belligerent 

Occupation 58 (2nd ed., 2019); ההפניות הושמטו – הח"מ.] 
 

כבד, ככל הניתן, ל 43בצד חובת המפקד הצבאי לפי תקנה וכפי שצוין בתמצית לעיל,  אכן, .71

קבע במספר מקרים, כי הצרכים המשתנים של  נכבדהמשפט הבית , ם באזוראת הדין הקיי

הדינים מותאם של או תיקון בשטח עשויים להצדיק יישום  המתגוררתהאוכלוסייה 

ת ביקביעת  ,למשל שפורט בהרחבה בהקשר זה בחלק הנורמטיבי, וכן, ראו) הרלוונטיים

בג"ץ באזור ) הקיימות הכבישים תשתיות את לפתחרשאי  הצבאי המפקד כי נכבדה המשפט

 ליזום ;((1983) 791, 785( 4, פ"ד לז)ג'מעית אסכאן נ' מפקד כוחות צה"ל באיו"ש 393/82

 הצרכים לאור החשמל הספקת המשך את להבטיח כדי גיההאנר בתחום שינויים

, 673( 2, פ"ד לה)חברת חשמל מחוז ירושלים נ' שר התשתיות 351/80בג"ץ ) המתגברים

 יותר מודרני כלכלי לעולם המיסוי בתחום הקיימת החקיקה את להתאים או ((;1981) 690

. ((1983) 312-313, 197 (2, פ"ד לז)ד כוחות צה"ל באיו"שאבו עיטה נ' מפק 69/81בג"ץ )

 .המתגוררת באזור אלו, ניתנו על רקע התפתחות טבעית של צורכי האוכלוסייה קביעות

 

פליליות, אפשר שחלוף הזמן ביטחוניות ואמנם, גם בתחומים הנוגעים להפעלת סמכויות  .72

ראו ) שטחאת התאמת הדינים הקיימים למציאות ב –בהצטרף עם נסיבות נוספות  –יצדיק 

-ו 6.4.14)פורסם בנבו,  שר הביטחוןנ'  משרד האסירים הפלסטינים 3368/10בג"ץ למשל 

תקופות מעצר,  ן של, בעניין קיצור("עניין משרד האסירים הפלסטיניםן: "; להל18.4.17

שכשלעצמן כבר היו מעוגנות  ,שיפוטית בהקשר זההביקורת התכיפות גם של  מכאןו

 .(בתחיקת הביטחון

 

 בשים, נצרךהביטחון כאשר הדבר  מתחיקתהצבאי ודאי יש סמכות לשנות  למפקדכן,  אם .73

 . הציבורי באזור הנתון לתפיסה לוחמתית לשמור על הביטחון והסדרוחובתו  לסמכותו לב
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 דווקא, הקיימות באזורטחוניות יהבהנסיבות עמדת המפקד הצבאי היא ש, שבענייננו אלא

לצו  67הוראת סעיף  – ההוראה הרלוונטית בתחיקת הביטחוןשל  התהותר את ותמחייב

במקרה דנן, ובמצב הביטחוני הנוכחי, המפקד הצבאי סבור . על כנה –בדבר הוראות ביטחון 

האמור עודנו נותן מענה הולם לסיטואציה הנוכחית, ואף נדרש לצורך עמידה  67כי סעיף 

זאת, בפרט, כשהוראה בחובתו להבטיח את הסדר והחיים הציבוריים, ואין מקום לשנותו. 

ת לאנשים המוגנים, בהתאם לדיני זו, ואופן היישום שלה, נותנים את הדעת להגנות הניתנו

בענייננו הוסדרו לאורך השנים, בהוראות פנימיות גם מקום ש ,זאתהתפיסה הלוחמתית. 

המתעדכנות מעת לעת, היבטים שונים של אופן הפעלת הסמכות, לרבות מגבלות 

לתחום ולגדור את ו"ערבויות" להבטחת הפעלתה המידתית. בכך, פעל המפקד הצבאי 

, בהתאם לצרכים ולהפעילה במגבלות ובאיזונים מתאימיםבחצרים  סמכות החיפוש

 .המתעדכנים מעת לעת

 

בהתחשב בכך, ובשים לב לחשיבותו של כלי החיפושים בחצרים וגמישותו, על רקע הנסיבות 

, הרי שבצד זאת שלמפקד הצבאי )הכול כפי שיפורט להלן( הביטחוניות הצריכות לעניין

ת הביטחון בכפוף לאמור לעיל, הרי שלעמדתו אין כל מקום לשנות מתחיק סמכותודאי יש 

 ידי העותרים. -לעשות כן כמבוקש על חובהלקרוא מתוך כך כי בנסיבות העניין קמה לו 

 

חובה בדיני התפיסה הלוחמתית לאימוץ כל קיימת לעמדת המדינה, לא על רקע כל האמור,  .74

מקדים  ור יבוצעו אך ורק על בסיס צו שיפוטיבאזבחצרים ים כי חיפושים עותרדרישת ה

 . בשים לב לנסיבות הביטחוניות ולאיזונים שפורטו לעיל, וזאת בטרם ביצוע החיפוש

 לאומי-במשפט הבין האדםזכויות  דיני

 העותריםדיני התפיסה הלוחמתית, מ לכאורה הנובעתמלבד הטענה לקיומה של חובה  .75

שינוי של הוראות תחיקת הביטחון בעניין ב הנטען בדבר הצורך טענתם את לבסס מבקשים

 לאומי. -ביצוע חיפושים, גם על דיני זכויות האדם במשפט הבין

 

באשר לדיני זכויות  יםיובהר ביחס לעמדת העותרטיעון, הבטרם נתייחס לגופו של  עוד .76

 שהיא צד להן ות האדםכי עמדתה העקבית של מדינת ישראל היא כי אמנות זכויהאדם 

החל באזור הוא דיני  המשפטי, והמשטר המפקד הצבאי באזור לפעולותביחס אינן חלות 

 לאומי. -ןשל המשפט הבי העימות המזויןהמהווים חלק מדיני  הלוחמתיתהתפיסה 

 

-הביןבמשפט  האדם זכויות לדיני הייתה אם, אף להלן, וכפי שנפרט בלי לגרוע מהאמור .77

אינם  האל דיניםשאף הרי  ,א(י)וכאמור לעמדת המדינה לא כך ה ענייננותחולה ב לאומי

להפעלת  כתנאידווקא,  מקדים-שיפוטי בקרהמנגנון  או פרטנית פרוצדורהמחייבים 

הסמכות תיעשה בהתאם להוראות החוק  הפעלת כיהיותר מחייבים  ולכל סמכות החיפוש,

 .המקרה בנסיבות ירותובסב, שרירותי שאינוהמקומי, באופן 
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 זכויות בדבר האמנה היא מחיפוש להיפגע עשויותה לזכויות הנוגע בכל 1המרכזית האמנה .78

. ("ICCPR" :להלן) 1991אליה ישראל הצטרפה בשנת  ,1966 משנת ופוליטיות אזרחיות

, ICCPR-ל 17. כך, סעיף זו באמנהאין חולק, כי הזכות לפרטיות מעוגנת בצורה מפורשת 

או  (arbitraryשל אדם באופן שרירותי )בביתו  אואוסר, בין היתר, על פגיעה בפרטיותו 

 2., כמו גם על פגיעה לא חוקית בכבודו(unlawfulחוקי )-בלתי

 

ידי ועדת המומחים -פרשני אשר נכתב ופורסם על מסמך, ICCPR-ל 16כללית מס' ההערה ב .79

 .CCPR General Comment No) אמורה 17ביחס לפרשנות סעיף  וז אמנה של מכוחה הפועלת

16: Article 17 (Right to Privacy), The Right to Respect of Privacy, Family, Home and 

Correspondence, and Protection of Honour and Reputation, Adopted 8 April 1988 ;להלן -  

 הבעת מהווים אך, כשלעצמם מחייבים אינם אלו פרשנות מסמכי כי יצוין ;"16הערה מס' "

 המדינות מן הוועדה מצפה בו לאופן באשר, האמנה יישום על האמונה הוועדה של עמדה

 ויעל סייבל רובי) בינלאומי משפט: בתוך, אדם זכויות, חן-אבן מודריק הילי) לנהוג החברות

ין הפעולות המוסדרות בסעיף זה כי ב 8, מצוין בפסקה ((293' עמ(, 2016, עורכים רונן

 פרשני מסמך באותולענייננו  צויןמה2424 242424.של אדם בחצרומצויים גם החיפושים 

 הטרדה כדי היעלואסור ש הכרחיות ראיות איתור לצורךכזה מוגבל  חיפוש כי, הוא

(Harassment)אין בהערה אזכור לצורך בהוצאת צו שיפוטי לשם ביצוע חיפושממילא , ו 

לאמנה,  17יוצקת פרשנות לתוכנו של סעיף  16באופן כללי, הערה מס'  3.אדם בחצרו של

על כל פגיעה בזכות שעיקרה בשני תנאים מרכזיים:  לזכות לפרטיות כאמור,בין היתר הנוגע 

אף אם הפגיעה מעוגנת בחוק, ו; להערה( 3)ראו בסעיף  לפרטיות להתבסס על מקור חוקי

)ראו  באופן סביר בהתחשב בנסיבות הספציפיותוית, עליה להתבצע בצורה שאינה שרירות

 . להערה( 4בסעיף 

 

אשר ניתן לגזור מן בהקשר הנדון מעבר לכך לא מצוינות דרישות פרטניות כאלו או אחרות  .80

לבצע לכאורה  "חובה"הבפרט לא  – ההערה הפרשנית, ובוודאי שלא מנוסח האמנה עצמה

  .מראש יבהתאם לצו שיפוט החיפושאת 

                                                           
כאן באשר לאמנת זכויות הילד, הנוגעת לקבוצה פרטנית בתחום זכויות האדם )בשונה  הרחיב התייחסותהמדינה לא ת 1

, 1948 משנת האדם זכויות בדבר האוניברסלית להכרזה הנוגע בכל או(; הנוגעת לזכויות המוקנות לכל אדם ICCPR-מה
 מסקנה על מלמדים - עצמה בעתירה המובאים - הרלוונטיים בטקסטים עיון כי נציין אך, מחייבת אינה ממילא אשר

 . לעיל שהוצג לניתוח דומה
אמנת שוויון ( ל1)22לאמנת זכויות ילד ובסעיף  16 ם גם בסעיףמידומה )בשינויים המחוייבים( קיי פיםסעייצוין ש 2

 זכויות לאנשים עם מוגבלויות.
th regard to interferences that conform to the Covenant, relevant legislation must Even wi: "8שם, בסעיף  3

specify in detail the precise circumstances in which such interferences may be permitted. A decision to 

make use of such authorized interference must be made only by the authority designated under the law, 

and on a case-by-case basis. Compliance with article 17 requires that the integrity and confidentiality of 

correspondence should be guaranteed de jure and de facto. […] Searches of a person’s home should be 

restricted to a search for necessary evidence and should not be allowed to amount to harassment. So far 

as personal and body search is concerned, effective measures should ensure that such searches are carried 

out in a manner consistent with the dignity of the person who is being searched. Persons being subjected 

to body search by State officials, or medical personnel acting at the request of the State, should only be 

examined by persons of the same sex." 
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 המפקד הצבאישל  ועל פעולותי חליםהיו  דיני זכויות האדםלו נניח ש גם, הווה אומר .81

קביעה פרטנית בהם  איןממילא  – א(יבאזור )ונשוב ונדגיש כי לעמדת המדינה לא כך ה

כל שנדרש הוא כי החיפוש  .בחצרים פעולות הנדרשות ביחס לביצוע חיפושיםלטיב באשר 

 .הספציפיות בותלנסי בהתאם סביר ובאופןה בהתאם לחוק, באופן שאינו שרירותי, ייעש

  מתקיימים תנאים אלו באופן מלא. ,הלןפורט ליכפי שבהקשרנו, 

 

 אמנה האירופית לזכויות אדםל 8 סעיף הוראתעל  מבקשים להסתמךו פיםמוסי עותריםה .82

עשה רק כאשר היא יזכות לפרטיות תפגיעה ב לפיה(, "ECHR"להלן: ) 1950משנת 

עוד קובע ששיקולים של  הסעיף"הכרחית בחברה דמוקרטית".  אוהי"בהתאם לחוק" 

 עשוייםסדר, הגנה על בריאות הציבור והגנה על ביטחון המדינה -כלכלת המדינה, מניעת אי

  4 .בזכויות פגיעה להצדיק

 

 מחייבת אינה זו ואמנה, לזכויות אדם ה האירופיתישראל אינה צד לאמנ כי, יוער כבר עתה .83

גם ממילא, ש הרי ,זו אמנהאף לו היינו מבקשים להסתמך על הוראות , מקום מכל. אותה

, ממנה ללמוד מבקשים שהעותרים הסוג מן, ואחרים כאלו פרטניים סטנדרטים איןבה 

י בטרם ביצוע וקיומה של חובה להוצאת צו שיפוט באשר לאופן עריכת חיפושים בחצרים

 .חיפוש באזור

 

עצמה, גם על פסיקת בית הדין  לאמנה מעברלהסתמך,  העותריםנוסף לכך, מבקשים  .84

מעבר ערכאה שיפוטית אשר הוקמה מכוח אותה אמנה אירופאית.  –האירופי לזכויות אדם 

יקתו פסהרי ש ,לאור האמור לעיל ישראלבית הדין אינה מחייבת את לעובדה שפסיקת 

מקרים של הפעלת סמכויות במתווה אזרחי לחלוטין, ל מתייחסתבעניין סמכות החיפוש 

. אין בכך שלה הפנימי דיןהחברה באמנה, ובהתאם ל תבתוך תחומיה של מדינה רלבנטי

כדי להשליך, אף לא כדי ללמד, על הסטנדרטים המשפטיים המתחייבים מן הדין החל 

, בהיותו שטח הנתון בתפיסה המצב הביטחוני השורר בוובפרט נוכח  יהודה ושומרון באזור

 . לוחמתית

 

 ,קריאה של פסקי הדין אשר אליהם הפנו העותרים בעתירתם אףכי יצוין מן הצורך,  למעלה .85

אמנם בחלק  .קיומן את להניח העותרים שמבקשים החובות של ןעל קיומאינה מלמדת 

לענייננו וניתנה תחת נסיבות אחרות  כלל לוונטיתאשר כאמור, איננה ר –מאותה פסיקה 

, מהותית מבחינה מדי רחב באופן שנעשו משום מסוימות חיפוש פעולות ונפסל –לחלוטין 

 שיפוטית בקרה מתחייבת כי, למשל, הדין בית של קביעה מצאנו לא המקרים בכללואולם 

 המקומית החקיקה בהם מקרים על שם דובר ,זאת חלף. כאמור חיפוש ביצוע על מקדימה

 היווה המקומית בחקיקה הקבוע ומשכך ,לחיפוש מקדים שיפוטי צו מתן חייבה מדינה בכל

                                                           
4 "ife, his home and his correspondence. Everyone has the right to respect for his private and family l. 1

2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in 

accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, 

public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the 

protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others. ." 
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הרבה למעלה מן ממילא בבחינת דברים אלה נאמרים ונדגיש, כי . לדיון מוצא נקודת

ויבת לאמנה או מח אינה ולפיכך, ECHR-אינה צד להצורך, שכן כאמור מדינת ישראל 

 .אירופי אשר הוקם מכוחהלפסיקת בית הדין ה

 

 לאומיים-דיני זכויות האדם הביןחובות מכוח ראש טיעון זה, תטען המדינה כי  לסיכום .86

על ממש בהתבססות העותרים ומשכך אין  זוראבעל פעולות המפקד הצבאי  ותחלן אינ

, ובפרט האמנות שנזכרואין בהוראות ממילא מקום,  מכל; בהרחבה בטיעוניהםדינים אלה 

 בדגש, ןהבפירוט הפרוצדוראלי אשר מבקשים העותרים לקרוא ל התייחסות ,ICCPR-ב

דיני זכויות האדם , . אם כןבטרם ביצוע החיפוש שיפוטי צו להוצאתלכאורה  "חובה"ה על

פעולות הלטיב קביעה פרטנית באשר אינם קובעים  ממילא לאומי-במשפט הבין

החיפוש ייעשה בהתאם לחוק, באופן אלא כי , יםבחצר הנדרשות ביחס לביצוע חיפושים

ממילא תנאים אלו  .הספציפיות בותלנסי בהתאם סביר ובאופןשאינו שרירותי, 

מדינת  ה העקבית שללעמדת, בהתאם שכאמור ,מה גם – מתקיימים בעניינו באופן מלא

 שומרון.באזור יהודה ו המפקד הצבאיפעולות חלים על אינם  דינים אלוישראל, 

 

 להידחות  –ן הטענה להפרת המשפט המינהלי הישראלי די

 

לצו בדבר הוראות ביטחון עומד  67סעיף  טוענים העותרים כיבמסגרת העתירה, כאמור,  .87

הטעם הראשון  ת המשפט המינהלי הישראלי. זאת, משני טעמים עיקריים:להוראו בניגוד

, לרבות היעדר ביקורת 67הוראת סעיף תחולתה הרחבה של שינוי -איכי  מבוסס על הטענה

שיפוטית בטרם עריכת חיפוש בחצרים או מגבלות מוגדרות להפעלת הסמכות, מפר את 

הטעם . , ובין היתר את דרישתו למידתיותהמעוגנים במשפט המינהלי הישראלי הכללים

 הפער בין סמכות החיפוש בבתי פלסטינים באזור אל מול הסמכויות כיהשני נעוץ בטענה 

לפי הנטען  מהווה, הנוגעות לביצוע חיפוש בבתי אזרחים ישראלים המתגוררים באזור

 .פסולה מערכתית אפליה ומגלם, שוויוןל הזכות החוקתית לכבוד, לרבות הזכות של הפרה

 

גם איננו חוקתי )ראו למשל  67בהקשר זה יוער כי חרף הנטען על ידי העותרים כי סעיף  .88

לעתירתם כי אין בכוונתם לעורר את שאלת  111ירה(, הרי שמובהר בסעיף לעת 8בסעיף 

תחולת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו על תושבי האזור, אשר הושארה ב"צריך עיון" 

עניין ; להלן "|9.6.05)פורסם בנבו,  מועצה אזורית חוף עזה נ' כנסת ישראל 1661/05בבג"ץ 

ובה Dלטיעון כלשהו בהקשר זה בגדרי תינו נדרש אהמשיב גם במצב דברים זה (. "חוף עזה

האם ובאיזה  –טריטוריאלית של חוק היסוד -עניין שאלת תחולתו האקסטראהרחבה ל)ל זו

 המרכז - עדאלה  8276/05 בג"ץ; חוף עזהראו בעניין  –הוא חל מחוץ לשטחי ישראל  פןאו

 זיאדה 794/17בג"ץ ; (2006) 1( 1)סב ד''פ, הביטחון שר' נ הערבי המיעוט לזכויות המשפטי

וכן ; 95, בפסקה (31.10.17 ביום פורסמו נימוקים) המערבית בגדה ל"צה כוחות מפקד' נ

 .(חוק ההסדרהלחוות דעת כב' הנשיאה א' חיות בפסק הדין בעניין  31פיסקה 

  
-על ומרוןבאזור יהודה וש של המפקד הצבאי בהפעלת סמכויותיומכל מקום, אין חולק כי  .89

החל לעניין לעקרונות המשפט המינהלי הישראלי,  וא, כפוף הפי דיני התפיסה הלוחמתית
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מועצת הכפר בית סוריק נ'  2056/04כל פעולה של רשות מינהלית ישראלית )ראו בג"ץ 

 .((עניין בית סוריק; להלן 838, בעמ' 30.6.04)פורסם בנבו;  ממשלת ישראל

 

עיל, המצב החוקי הקיים כיום באזור יהודה ושומרון עולה בקנה אחד עם שהובהר לכפי  .90

לאומי המחייבים באזור, ומצמצם את החשש מפני חדירה שרירותית -כללי המשפט הבין

ובמידה רבה  –הפעלתה של הסמכות מוסדר  יתר על כן, אופןללא הצדקה לביתו של אדם. 

 של בזכויותיה התחשבות ןנבתוכ מגלמות אלו הנחיותבהנחיות פנימיות.  –מגודר 

 באופן לפעול המפקד הצבאי של לחובתו ראוי משקל ונותנות, המקומית האוכלוסייה

נהלי הישראלי. ילאומי והוראות המשפט המ-העולה בקנה אחד עם הוראות הדין הבין

בין ודברים זה, השילוב בין הוראות הדין בתקנות ההגנה ובתחיקת הביטחון,  במצב

 עוליםאופן הפעלתה, ההנחיות בדבר הן הסמכות והן מלמד אותנו כי  ייבות,ההנחיות המח

, באזור"ל צה כוחות פעילות אופן את המסדירה הנורמטיבית המסגרת עם אחד בקנה

לאומי -ושתפקידה כאמור להביא למימוש חובות המפקד הצבאי על פי הדין הבין

 והמשפט הישראלי.

 

בסבירות  , לאור כללי המשפט המינהלי הישראלי,המשפט לדון בבוא ביתיתר על כן,  .91

תוך  על הדבר להיעשות סמכות החיפוש באזור יהודה ושומרון,ומידתיות הפעלת 

זאת, שכן כפי שנראה  .באזורהשוררים התייחסות למציאות ולמצב הביטחוני המיוחדים 

נסיבות הקיימות להלן, יישומן של מסגרות נורמטיביות שונות תלוי מטבע הדברים ב

הוא כי הוראות החיפושים כפי שאלו מוסדרות בתחיקת הביטחון הטענה בשטח, ולוז 

ובנהלים המחייבים, עומדות בהוראות הדין, בין היתר, בשים לב לנסיבות הקיימות בשטח. 

יתרה מכך, המצב הביטחוני הקיים בשטח מצדיק את הותרת הדין באזור בעינו, גם בכל 

 פושים באופן פרטני. הנוגע לביצוע חי

 

לאורך השנים ידע המצב הביטחוני באזור עליות ומורדות, כאשר היקף פעילות הטרור  .92

ף במהלך השנים האחרונות ניכר כי מספר הפיגועים באזור והיקפם, מוסיבאזור משתנה. 

י, . הדבר מתבטא במספר הפיגועים הכללי, במספר פיגועי הטרור העממלהיות משמעותי

וכן במספר הנפגעים הישראלים כתוצאה מפעילות הטרור. עיקר פעילות הטרור בשנים 

האחרונות הייתה ומוסיפה להיות מובלת בידי ארגוני הטרור, התארגנויות מקומיות, 

 .המכריע מקורו באזור הרובו – ומפגעים העונים על הפרופיל של "מפגע בודד"

 

אזור באופן שוטף ואינטנסיבי, על מנת לאתר ולסכל פיגועים גורמי הביטחון פועלים ב .93

על רקע חשד למעורבות  מעצרים אלפיחבלניים. כך, במהלך השנים האחרונות בוצעו 

בפעילות טרור; נתפסו אלפי כלי נשק ואמל"ח מסוגים שונים; ונתפסו מיליוני שקלים 

ערך המימון של ארגוני שנקשרו לעבירות ביטחוניות, בדגש על כספים אשר היוו חלק ממ

הטרור הפועלים באזור. הפעולות המבוצעות על ידי גורמי הביטחון מתבססות במרביתן על 

"ל, עובר צהמידע מודיעיני רב המתקבל מגופי המודיעין השונים, החל בגופי המודיעין של 

 .אמת בזמן מתקבל ממנו חלק כאשרבמשטרת ישראל וכלה בשירות הביטחון הכללי, 

 



28 
 

מדינת ישראל אם כן, המציאות הביטחונית היא נתון מרכזי לאורו יש לבחון את ענייננו.  .94

מצויה במציאות מורכבת בה היא נדרשת למאבק מתמיד אל מול פעילותם של ארגוני 

בה כוחות צה"ל נאלצים להילחם באופן מתמשך הטרור באזור. מצב זה משקף מציאות 

ר שונה בתכלית מן המציאות השוררת באירועי אכיפת החוק אשבפעולות טרור פלסטיניות, 

 השגרתיים בהקשר של פעילויות פליליות בתוך מדינת ישראל.

 

על כלל התושבים באזור  להגן אחריותמטיל על כוחות הביטחון  המורכב הביטחוני המצב .95

מניעת הגעתם לעורף ובישראל, על דרך של מניעה ושיבוש של אירועי טרור בגזרת איו"ש, ו

לעניין סמכות באזור של הדין החל  –והותרתו על כנו  –ואכן, סיבה עיקרית לכינונו ישראל. 

, היא תכליתם הסיכולית של החיפושים. החיפושים המתבצעים בשטחי החיפוש בחצרים

לתכלית סיכולית, קרי, מניעת מעשי טרור. זאת, בשונה  –בראש ובראשונה  –האזור נועדו 

חיפושים המתבצעים בישראל, שלעתים קרובות תכליתם הדומיננטית יותר היא השגת מן ה

. כפועל יוצא, לא ניתן לחזות בוודאות את המובהק-ראיות, ומתמקדים באפיק הפלילי

עיתוי החיפוש, נוכח העובדה שביצועו נדרש, ברובו, בטווח הזמן המידי, אך מימושו כפוף 

ם לב לצורך בשמירה על מקורות מידע או להיבטי לאילוצים המשתנים תדיר )למשל בשי

 (., כפי שיפורט להלןסיכון הכוחות

 

חשוב להדגיש, כי המצב הביטחוני באזור עובר תמורות משמעותיות כל העת, התלויות  .96

תגובה במשתנים שונים, ועלולים להתפתח תרחישי הסלמה בפרקי זמן קצרים המחייבים 

 . מהירה ויעילה

 

ברי כי המאבק בטרור מצריך השקעת משאבים ביטחוניים משמעותיים, וכן פיתוח של  .97

אמצעים מודיעיניים ושיטות פעולה מבצעיות חדשניות. כך למשל, בין הכלים הנתונים 

לכוחות הביטחון באזור, נדרשים הכוחות להגיב כל העת להתפתחויות בשטח כדי למנוע 

רור לכדי גורמים המסוגלים לפגוע בביטחון האזור, וזאת הן את צמיחתן של תשתיות הט

על דרך של פעולות סיכוליות המבוססות על מידע "חם" וקונקרטי; הן על דרך של פעולות 

סיכוליות נמשכות שנועדו למנוע ולהצר את צעדי ארגוני הטרור; והן על דרך של פעולות 

מתוזמנות בהתאם להערכת המצב קרי פעולות יזומות ו –המכונות "פעולות התקפיות" 

 המתפתחת והמשתנה.

 

הצורך לסכל פיגועי טרור טרם התממשותם, וכן הצורך בחקירות הנדרשות בהתאם לכך,  .98

עם התרחשות אירועי חבלה במרחב, אשר כוללים לא אחת סיכון לחיי אדם, מחייבים 

 .גמישות ופעילות מוגברת של הכוחות במרחב

 

כלי מרכזי החיפוש בחצרים בהתאם להתפתחויות בשטח מהווה לאמור, בהמשך  .99

 זה כלי .במסגרת מאמצי סיכול הטרור של צה"ל ויתר גופי הביטחון באזור ומשמעותי

 מטעניוכן  לחימה אמצעי לייצור כלים, לחימה אמצעי של ותפיסה איתור לצורך משמש

; טרור לארגוני המשויכים ורכוש כספים של ותפיסה איתור לצורך; חבלה מסוגים שונים
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 תכליות מימוש לצורך וכן; למעצר או לחקירה הדרושים חשודיםו פעילי טרור איתור לצורך

 .נוספות מובהקות ואופרטיביות מבצעיות

 

נעצרו אלפי חשודים בפעילות טרור תוך כדי כניסה לחצרים;  2019לדוגמה, במהלך  כך .100

 16-נשק; נסגרו כ כלי 612-בחצרים לצורך איתור אמל"ח; נתפסו כושים חיפ 970-בוצעו כ

 משמשים אשר חבלה מטעני נתפסולייצור אמל"ח מאולתר;  ושמלאכה ששימ-בתי

ונתפסו כספים רבים שנקשרו לעבירות ביטחוניות, בעיקר  ;ובישראל באזור לפיגועים

. כספים אלו נתפסו צרים, בחיפוש שבוצע, בין היתר, בחכספים ששויכו לארגוני טרור

בעקבות פעילות מודיעינית מאומצת שהובילה לביצוע חיפושים ממוקדים בבתיהם של מי 

 שהועברו לידיהם הכספים האסורים. 

 

 המבצעיים הכלים אחד הוא בחצרים חיפוש, באזור הפועלים הביטחון גורמי כל לגישת .101

 עם בהתמודדותם הביטחון כוחות בידי כיום שנתונים ביותר והחשובים האפקטיביים

   .באזור הביטחוניים האתגרים

 

כידוע, תנאי האזור משתנים כל העת בהתאם לתנאי השטח, המודיעין וסדרי הכוחות  .102

יוצא מכך, רבים מאוד מהחיפושים נדרשים להתבצע באופן מידי או שנדרשת  כפועלבשטח. 

כפוף לאילוצים מבצעיים משתנים בתדירות, נוכח , ומימושם גמישות בעיתוי עריכתם

 .המציאות המורכבת באזור

 

 טרור פעילותכך למשל, במצב בו קיים צורך לבצע חיפוש במספר מבנים, כחלק מסיכול  .103

, לא רק במובן . זאתהפועל אל הפעולה להוצאת מרבית גמישות נדרשת, אמת בזמן מתהווה

כנס מיד )במעין "מרדף חם"( למקומות הצריכים לעניין, אלא זה שהכוח הצבאי יוכל להי

לתזמן את ביצוע החיפוש בהתאם  והגמישות הנדרשת שתהא נתונה בידו האפשרות

להתפתחויות בשטח באופן שימזער את הסכנה לכוחות )למשל, אם נדרש, להיכנס לאזור 

חויות שונות בשעות הלילה או להמתין למועד אחר(, וכן שיתאפשר לו להגיב להתפת

הקורות בשטח )למשל, לחפש בבית נוסף אם למד שהדבר הכרחי כתוצאה מהחיפוש, מבלי 

 שיצטרך להמתין זמן רב בשטח עוין לשם הוצאת צו חיפוש(. 

 

גם בפעולות יזומות של חיפוש בחצרים, המבוססות על מידע מודיעיני מוקדם, אם כן,  .104

. המציאות בשטח חיוני הוא באזור בחצרים חיפוש בביצוע הקיימתהגמישות  שימור

מלמדת כי, גם בהינתן מידע מודיעיני מוקדם, שינויים דינאמיים בשטח עשויים להוביל 

לנסיבות המחייבות עדכון והתאמה של מקום החיפוש והיקפו, כך שלמשל עולה הצורך 

תנועה", או  לשנות את המקום הספציפי בו נערך החיפוש עקב מידע שמתגלה "תוך כדי

להרחיב את החיפוש בהתאם לצרכים מבצעיים שמתעוררים תוך כדי הפעולה. לכך יש 

להוסיף גם את התנועה המוגבלת של כוחות הביטחון בתוך השטח העוין, וכן היעדר שיתוף 

המקומית, אשר עשויים להוביל לשינוי הפעילות המבצעית  ההאוכלוסייפעולה מצד 

התאמת תזמון עריכת החיפושים למציאות הרחבה בהתאם להערכת מצב בשטח ול

כי חיפושים רבים מתבצעים תוך שימוש  ,נוסיף לכךהקיימת ומתהווה בשטח בו בזמן. 
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 על, מתאים עיתוי בחירת ותוך רבה בזהירות להתבצע עליהם, כן על. רגיש דיעיניובחומר מ

 .בסכנה ולהעמידם המידע מקורות את לחשוף שלא מנת

 

, השינויים הדינאמיים והיכולת לבצע את הפעולות בטווחי זמנים תדיוימשכך, אלמנט המ .105

בשטח, לטובת מתן לכוחות קצרים ומהירים הם קריטיים. יכולתו וזמינותו של מפקד בכיר 

הוראות שטיבן "שינוי משימה" בהתאם להתפתחויות הקיימות, ואף יכולתו להעריך את 

ת לאפשרות ביצוע המשימות, הן יכולות חשובות המשמעות של התפתחויות מרחביו

למותר לציין, כי גם אם הפעילות  .יומיומי של חיפושים בחצרים באזורביישום הפרקטי וה

המבצעית מתוכננת מראש, היא כפופה לשינויים כל העת נוכח אילוצים מבצעיים שונים. 

לעמוד בהוראותיהם גם לו יוצאו צווי חיפוש שיפוטיים מראש, לא ניתן יהיה ברי, כי 

 כלשונם באופן שלא יפגע ביעדים המבצעיים.

 

בהקשר זה נציין עוד כי לאור המציאות הביטחונית באזור ומאפייניה הייחודיים, הרי שיש  .106

יחודיים ולאתגרים ילבחון את ההסדר הקיים ואת גמישותו הנדרשת בהתאם לתנאים ה

ידי העותרים לחיוב שינוי תחיקת -המבוקש עלהמורכבים שעל הפרק. נזכיר כי הסעד 

למעט במקרים חריגים הביטחון כך שחיפוש בחצרים יהיה חייב בצו שיפוטי מראש, וזאת "

וזאת בלי להתייחס כלל לאלמנט  –" בהם הכניסה למקרקעין הינה הכרחית באופן מיידי

ניות באזור מורכבות הנסיבות הביטחולעמדת המדינה, ידיות וטיבו בהקשר הנדון. יהמ

גוררת הגדרה שונה למונח "טווח זמן מידי", באופן שיש לראותו כארוך, באופן משמעותי, 

מזה החל בישראל. אין להשוות בין מציאות בה מתבצעים מאות ואלפי חיפושים לצרכים 

שונים, "מידיים" ברובם, במסגרת מאמצי סיכול הטרור, למציאות החלה סיכוליים 

 בישראל. 

 

 מיקוםרבות להגיע לדיוק באיתור, הצבעה ואימות  פעמיםישנו קושי אמיתי  , כיעוד נציין  .107

 טרםמסוימים,  מקרים. על כן, המצב כיום הוא שבישראלהבית או המקום כפי שנעשה ב

ביצוע חיפוש קיימת הסתמכות בין השאר על הצבעת מקורות על מקום מגורי החשוד או 

, ולעתים סמך קשר משפחתי של החשוד או מקום הראייה מקום הראיה, או זיהוי על

 .זאת גם אם המידע בבסיס החשד לביצוע העבירה ידוע מראש –הדברים נעשים בזמן אמת 

הדברים האמור, הרי שאם יחויב המפקד הצבאי בשינוי תחיקת הביטחון כך שתהא  במצב

הרי שמשך הזמן חובה להוציא צו שיפוטי מוקדם לשם ביצוע חיפוש בחצרים באזור, 

אלו ואחרים  במקריםמההצבעה על המקום הרלוונטי עד לביצוע החיפוש עלול לגרום 

 .חמורות ביטחוניות השלכות לדבר להיות עלול כי וברי, חשודים ולבריחת ראיות להעלמת

 

ון, לכוחות הביטח קיים סיכון גבוהבאזור כיום בעת ביצוע חיפוש פשוטם של דברים הוא כי  .108

תיאום בין גופי )ולעתים ערכות של כוחות רבים בטרם כניסה לכל חיפוש יוהדבר מצריך ה

במקרה של  (.ושירות הביטחון הכללי נהל אזרחיימ ,צבא ,משטרה, ובהם ביטחון שונים

המקום, או בצורך הנגלה על אתר להוסיף ולבצע חיפושים נוספים, טעות בזיהוי הבית או 

בשטח שלעתים מובילה להעברת כוחות החיפוש לבית סמוך או  נעשית הערכת מצב מהירה

אף במקום מרוחק יותר. במצב דברים שכזה, הצורך בהוצאת צו חדש ונוסף, ככל שהיתה 
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שוב ושוב,  להביא לכך שיעלה באופן תדיר הצורך בהפעלת המערך המבצעיחובה לכך, עלול 

בצעי לחזור לביצוע חיפוש בשל הקושי המגם , את הכוחות המבצעיים בשטח תוך סיכון

הקושי הראייתי לאור  בשל ;ערכות כנגד כוחות הביטחון בעת הגעתם בשניתיה נוכחחוזר 

, הפוטנציאל הרב להעלמת ראיות בהינתן זאת; ובעיקר בשל הצורך המניעתי הברור

 .וההשלכות לכך

 

מועד זור, בדגש על באעדכני מודיעיני מידע ו האפקטיבית של חיפוש על בסיס משמעות .109

ביעילות רבה ככל האפשר, הוא בעל משמעות קריטית, קבלת המידע ומועד ביצוע החיפוש 

השונה ממשמעות הדברים בישראל. זאת, שכן היכולת להעלים ראיות ולהתחמק מענישה 

 או חקירה, תוך היטמעות בשטח, כמו גם תוך סיכון הכוחות, היא גבוהה. 

 

המצריך  באזור,לא ניתן להשוות בין ביצוע חיפוש בתוך ישראל, לבין חיפוש המבוצע , אם כן .110

אישורים ותיאום קבלת כמו גם , וסיכון רב לו ערכות גדולה יותר של כוח אדם מבצעייה

, והכול גם בהשוואה גורמי ביטחון שונים פרמסידי -החיפוש וביצועו, פעמים רבות, על

בבחינת האפשרות להוצאת  .ת הלחימה בטרור באזורלכמות החיפושים הנדרשת במסגר

הרי שגם  – על הקונקרטיזציה הדרושה לכך –ם שיפוטיים מוקדמים כתנאי לחיפוש צווי

כאמור הקשיים ביכולת זיהוי מקום החיפוש והסיכוי לטעות בכניסה לבית או בכתובת היא 

לאור  ה״ל באזורבנוסף, מורכבות פעילות צ שונה באופן משמעותי בין ישראל לאזור.

כוחות צה״ל נתקלים באופן שוטף  מרבה הצעראיננה תיאורטית, אלא שלהסיכון הנשקף 

אירועים של כידוע אירעו מרבה הצער בפעילות עוינת וחבלנית בעת הפעילות באזור, ול

פגיעה ממשית בחיים, לרבות מוות של לוחמי צה״ל תוך כדי פעילות מבצעית, כולל 

 בחודשים האחרונים.

 

 הקיימים הצרכים ובין באזור הקיימים המבצעיים הצרכים בין זה ומשמעותי מהותי שוני .111

 מעצם הנשקף הביטחוני ומהסיכון באזור הקיים הביטחוני במצב מהשוני הן נובע, בישראל

 סוגו בעצם והן; החל בדין הן; עוין שטח של ליבו להיות שעלול במה החיפושים עריכת

 .בישראל הקיים האיום לעומת, באזור הביטחון כוחות מתמודדים עמו איוםה של ואופיו

 מפעולות כחלק ישראל משטרת גורמי ידי על ככלל נערכים החיפושים בישראל כי, ונזכיר

  .רוב פי על שגרתיות וחקירה חוק אכיפת

 

 מפעילויות לקכח דווקא הגמישות בשימור הצורךעוד ניתן לציין, כדוגמה נוספת, את  .112

כגון פיגוע טרור קשה  –למשל, בעקבות אירוע במרחב  .נרחב בהיקף ויזומות"התקפיות" 

נדרשים גופי הביטחון המבצעיים לבצע שורה של פעולות סיכוליות, ובהן חיפושים  –

. אפשר שפעילות באופן שמהווה "מרדף חם" בבתים, לאו דווקא בקשר ישיר לאותו האירוע

 –חיפוש בביתו של בכיר חמאס במטרה למצוא ולתפוס כספים ורכוש למשל,  –מסוימת 

נדרשת, בהתאם להערכת המצב, דווקא בסמוך לאחר קרות אירוע מסוים כגון פיגוע מטעם 

אותו הארגון, כאשר מחד גיסא קיימת חשיבות לביצוע פעולה זו מיד בסמוך לאחר אותו 

ן בשים לב למכלול שיקולים אירוע ומצד שני נדרשת גמישות בבחירת התזמון הנכו
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מבצעיים הנוגעים הן למערכה נגד הטרור, והן לנסיבות הקיימות בשטח ומידת הסיכון 

 הנשקפת לכוחות המבצעים חיפוש.

 

עומדים בבסיס הצורך לשמר את הגמישות הקיימת בביצוע חיפוש בחצרים  האל נימוקים .113

 להתאים האפשרות ושימורביצוע חיפושים  רבדבשל אופן קבלת ההחלטות  במישורבאזור, 

 המבצעי במישור לממש היכולת את הופכים והם, בשטח המתפתחת למציאות הנעשה את

 במקרים ישימה לבלתי שיפוטיים צווים הוצאת באמצעות זורבא לחצרים הכניסות את

 באופן מובהק.  רבים

 

 כדי בעתירה המבוקש הסעד בקבלת יש, ככלל, הביטחוניים הגורמים לעמדת, כי ויודגש .114

 .האזור בשטחי המשמעותיים הטרור איומי עם להתמודד ביכולת ממשית לפגיעה להביא

 בנסיבות האמורה היישומית היכולת והעדר מעבר למשמעויות המשאביות הניכרות

ביא בין השאר י, הרי שחיוב במתן צווי חיפוש שיפוטיים מוקדמים עסקינן בהן הייחודיות

עיכוב תפיסת אמצעים לביצוע פעילות טרור, לסרבול, להאטת קצב העבודה, ובסופו של ל

יום לפגיעה ביכולת למנוע פעילות טרור המסכנת באופן ישיר חיי אדם. עוד יביא הדבר 

לפגיעה במיצוי הדין עם המעורבים בטרור. כפועל יוצא, יביא הדבר לפגיעה בביטחון האזור 

  והמדינה.

 

החיפוש בחצרים במתכונתו הנוכחית, מעבר  חשיבות על להרחבה ייערכו הביטחון גורמי .115

 המשפט שבית ככל, בלבד אחד צד במעמד דיון במסגרתלשניתן לציין בתגובה גלויה זו, 

 .ובהסכמת העותרים לנכון זאת יראה הנכבד

 

זה המתואר, וצורך בפעילות  ומסוכן כפי מורכבביטחוני  מצבברי כי סיכומו של דבר,  .116

 המסגרת התאמת מחייבים, לעניין ביצוע חיפושים גמישה ויעילה כמפורט בהרחבה לעיל

את  לעמדת המדינהממחיש האמור לעיל  .הקיים הפעילות אופן את המסדירה הנורמטיבית

הגמישות ויכולת הפעולה המהירה תוך שימור , ההכרח בהותרת ההוראות הקיימות על כנן

בהוראות הנורמטיביות המסדירות את ביצוע החיפושים באזור.   ןהת אף וילה, המגולמוהיע

הקיימות בנהלים הפנימיים לעניין זה, פועלים כוחות  שפורט על אודות ההנחיותכך, וכפי 

 –צה"ל כדי לעמוד, בנסיבות הקיימות כעת, בחובות המוטלות עליהם בעת ביצוע חיפושים 

, ולפעול ולשמור על הביטחון והסדר הציבורי באזור וגניםהחובה לכבד את זכויות המ

 , בצד החובה הנוגעת לצרכים המבצעיים של צה"ל.מידתיותסבירות ובב

 

עתירה זו איננה עוסקת בשאלת חוקיותן נוסיף, כי העותרים עצמם מציינים בעתירתם כי " .117

כאמור, ו ,"[...] של ממששל כניסות שנועדו למטרות מבצעיות כגון במסגרת לחימה 

למעט במקרים חריגים בהם העותרים אף מסייגים את הסעד המבוקש ומבקשים להחילו "

דומה כי בעניין זה שמכלל האמור עולה, ". הכניסה למקרקעין הינה הכרחית באופן מיידי

 בשאלתמבצעיות,  טרותמ של הגדרתן בשאלת המשיב לבין העותרים בין פעורה תהום

 בהקשר; היואופי" דיות"מיה ובשאלתפעילויות מבצעיות אלו ואחרות, נחיצותן של 

 .הצבאי המפקד של מומחיותו עדיפה כי להסביר צורך אין, אלו לסוגיות
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 הפעלת אופן בחינתבדבר  השלכותיועל שעמדנו על המצב הביטחוני השורר באזור, ו רחלא .118

עתה לטעמים בגינם סבורים העותרים כי נידרש , באזור יהודה ושומרון החיפוש סמכות

עומדת בניגוד  ,לצו בדבר הוראות ביטחון 67מעוגנת כיום בסעיף היא כפי ש ,סמכות החיפוש

  .ונשיב לטענות אלו – להוראות המשפט המינהלי

 

 לצו בדבר הוראות ביטחון אינו מידתי 67הטענה כי סעיף 

 

רה של ביקורת שיפוטית מראש באמצעות מתן צו העותרים טוענים בעתירתם כי היעד .119

היעדרן של מגבלות גלויות ומוגדרות  שיפוטי בטרם חיפוש בבתים של פלסטינים, כמו גם

את ים , הופכלדבר בצו הוראות ביטחון 67החיפוש המצויה בסעיף  היטב לשימוש בסמכות

כי הסמכות עוד טוענים העותרים  סמכות החיפוש לסמכות שרירותית ובלתי מידתית.

 "נורמות מסדר גבוה ממנה"רה אינה מידתית, לאור כך שהסמכות מפ 67הקבועה בסעיף 

לאומיים, וכן -לאומי ודיני זכויות האדם הבין-דיני התפיסה הלוחמתית במשפט הבין –

 לאור כך שאינה תואמת עקרונות מקובלים לביצוע חיפושים בשיטות משפט אחרות.

 

לעמדת המדינה, חרף טענת העותרים, הרי שאין כי , כמתואר לעיל, ים נבהירהדבר ראשיתב .120

משפט את הוראות הכדי להפר  םהמסדירה את סמכות החיפוש בחצרי 67בהוראת סעיף 

  לכך בהרחבה לעיל. מדינה התייחסה וה – הרלוונטיות לאומי-הבין

 

גוד לטענת העותרים בדבר היעדרן של ובנירה לעיל, כעולה מן התשתית הנורמטיבית שנסק .121

ביחס לאופן הפעלת נקבעו בצה"ל הנחיות פנימיות מגבלות לשימוש בסמכות החיפוש, 

וראת חטיבת בה , המעוגנותסמכות החיפוש בבתי פלסטינים באזור, באופן קונקרטי

עיון בהוראה מלמד כי נקבעו בה הסדרים המיועדים להבטיח  .המבצעים באגף המבצעים

ועולה בקנה אחד עם , הפעלת הסמכות על ידי כוחות צה"ל באזור הוא סביר ומידתי שאופן

חובותיו של המפקד הצבאי לשמור על זכויותיהם של תושבי האזור המוגנים, כמו גם עם 

  נהלי הישראלי.יכללי המשפט המ

 

 מעניק לכליטחון לצו בדבר הוראות ב 67אף שסעיף שעל  הריפי ההוראה, -, עללעיל אמורכ .122

פי ההוראה -להורות על חיפוש בחצרים, הרי שעל סמכותקצין או חייל שהוסמך לכך 

)ובמקרים מתאימים,  של גורמים בכירים יותר סמכות מותנית במדרג אישוריםפעלת הה

ההוראה תוחמת את עילות החיפוש , עילת החיפושלעניין  ;קצינים בדרגות תא"ל ואל"ם(

בכלל המקרים תהא  , כאשרבחלקה החסויספציפיים המופיעים בהתאם לקריטריונים 

ההוראה מחמירה על  ;עילת ביצוע החיפוש קשורה בחשד או מודיעין בדבר ביצוע עבירה

 עודו ;גבוהה יותר לשם ביצוע חיפוש בחצרים עוצמת חשדומחייבת  67סעיף הקבוע ב

י תושבים פלסטינים קובעת היא שורת הנחיות מחייבות נוספות בעת ביצוע חיפוש בבת

בכבודם של דיירי המבנה, בפרטיותם או  למנוע פגיעה בלתי מתחייבת ןמטרתשבאזור, 

 .ברכושם
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הסדרת אופן עריכת החיפושים באזור בהתאם למסגרת נוכח לאור זאת, והנה כי כן,  .123

של חובה  היעדר קיומהנוכח  ;יתקרי, דיני התפיסה הלוחמת –ור הנורמטיבית הקיימת באז

על כוחות בכללי המשפט המינהלי הישראלי החלים ולאומי -הביןמשפטית בכללי הדין 

מאפיינים ה וכן נוכח ;, להוצאת צו שיפוטי בטרם ביצוע חיפוש בבתי פלסטיניםצה"ל באזור

הרי שהפעלת סמכות החיפוש על  – הנובעים מהמציאות והמצב הביטחוני הקיימים באזור

 .באופן סביר ומידתינעשית  –הוראות ביטחון  לצו בדבר 67פי סעיף 

  

אף אם נניח שהעותרים הרימו את הנטל להצביע על פגיעה בזכות כלשהי, הרי יובהר, כי  .124

)לעניין  סמכות מידתיתהיא לצו בדבר הוראות  67שאין ספק שהסמכות המצויה בסעיף 

פי המשפט המינהלי הישראלי, עקרון המידתיות בהפעלת סמכותו של המפקד הצבאי על 

, שנועדה לתכלית ראויה, ובאופן שאינו מצדיק התערבות (סוריקבית  ענייןראו והשוו: 

לבחון את סמכותו של המפקד  יש לעמדת המשיבבהקשר זה, נשוב ונציין, כי שיפוטית. 

על רקע  ,ואת האופן בו מופעלת בפועל הסמכות לשנות מתחיקת הביטחוןהצבאי 

 המיוחדים הקיימים באזור והמצב הביטחוני השורר שם.המאפיינים 

 

לא למותר לציין בהקשר זה, כי האיזון הקיים בין הצרכים המבצעיים ובין זכויות הפרט,  .125

בהקשרים הנוגעים ללחימה בטרור, הוא איזון עדין המצריך התמודדות מורכבת וקביעת 

של פעולות  ובאופי במגווןודאי בהיקף,  –ר בטרו לחימהכללים המתאימים לסיטואציה זו. 

. הכול, בשים לב למאפיינים המיוחדים מחייבת גמישות ויעילות מרבית –הטרור באזור 

של פעילות הטרור, לקשיים בהתמודדות עם תופעות פשיעה מיוחדת זו, ולסיכון שהיא 

 טומנת בחובה, הן לסדר הציבורי ולביטחון באזור, הן בישראל.

 

לשוני הרלוונטי במספר פסקי דין התייחס  נכבדמעבר לאמור לעיל, נציין כי בית המשפט ה .126

בהתמודדותה של מדינה דמוקרטית בלוחמה בטרור ולכלים שברגיל אינם נדרשים לשימוש 

הנשיא )בדימ'( א' ברק לסוגית השימוש כב' התייחס בהם לצורך מיגור טרור. כך למשל, 

 ל ביטחון המדינה:נהלי בהקשר שיבמעצר מ

 

שמירה על ביטחון המדינה היא אינטרס חברתי שכל מדינה מבקשת "
להגשימו. במסגרת זו, מכירות מדינות דמוקרטיות שוחרות חופש 

, השאר בין, נובע זה באמצעי הצורך ]...[ המינהליב"מוסד" המעצר 
 על מסוימים לאיומים הפלילי המשפט בגדרי מענה למצוא הקושי מן

  ".ההמדינ ביטחון

)פורסם  פלונים נ' שר הביטחון  7048/97 פ"דנהדין ב לפסק 16יף ]סע
 [.(12.4.00בנבו, 

 

במשפט הישראלי קיימות  אף כי ,בהקשר זה ציין, למעלה מן הנדרשל, נבקש יתר על כן .127

א )ראו והשוו, לשם דוגמ קבלת צו שיפוטי ללאהוראות דין המתירות עריכת חיפוש בחצרים 

, 1969-פקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[, תשכ"ט 25סעיף  –בלבד 

 שכותרתו "חיפוש שלא על פי צו חיפוש"(. 
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בניגוד לטענת העותרים, ההנחיות הצבאיות הפנימיות , וכפי שפורט לעיל בהרחבהכן,  אם .128   

הסמכות שים, בהיבטים שונים כגון קובעות מגבלות על אופן הפעלת סמכות עריכת החיפו

להורות על עריכת חיפוש בחצרים, טיב החשד המצדיק חיפוש ועוצמתו, וכן אופן עריכת 

 לצו בדבר הוראות ביטחון כמסגרת נורמטיבית בסיסית 67סעיף בהתאם,  .החיפוש עצמו

 כדי לעמוד, בנסיבות הקיימות,יש בהם , יחד עם הקבוע בהנחיות הפנימיות בהקשר זה

 בדרישות עקרון המידתיות כפי שהוא מחייב את כוחות צה"ל בפעילותם באזור.  

 

 נותנים, הפנימיות בהנחיות המפורטת וההסדרה, הביטחון תחיקת הוראת כי, ונדגיש .129

 כלשהן פרטניות טענות שישנן ככל, זאת בצד. כאמור לטענות מענה הצבאי המפקד לשיטת

 לגופם ייבחנו והטענות, הרלוונטי לגורם זה בעניין לפנות ניתן כי יבר, פרטני לחיפוש ביחס

בשגרה, מוגשות הן למפקד הצבאי הן למשטרה הצבאית החוקרת  .כמקובל, דברים של

תלונות על ידי תושבי האזור שיש בפיהם תלונה על פגיעה בגוף או ברכוש אגב חיפוש 

 בחצרים, וכל מקרה נבדק ומטופל באופן פרטני.

 

לצו בדבר הוראות  67לאור כל המפורט לעיל, סבור המשיב כי הסמכות המעוגנת בסעיף  .130

ביטחון היא סבירה ומידתית, ולפיכך אין מקום להתערבות שיפוטית לתיקון הצו או 

 לביטולו.

 

 הטענה בדבר אפליה מערכתית

 

בתי פלסטינים באזור אל מול הפער בין סמכות החיפוש בכי כאמור, העותרים טוענים  .131

, באזורבישראל והסמכויות הנוגעות לביצוע חיפוש בבתי אזרחים ישראלים המתגוררים 

 שוויון, ומגלם אפליה מערכתית פסולה.חובת הרשות המינהלית לנהוג במהווה הפרה של 

 זורבא םפלסטיני לבתי הביטחון כוחות של לכניסות להתייחס יש טוענים העותרים, ,לפיכך

פי הדין  על שנערכים לחיפושים דומה בצורה, חיפוש לצרכי זה ובכלל, מבצעיים לצרכים

 .פליליות חקירות במסגרת הישראלי

 

לעמדת המשיב, אין באמור כדי להצביע על אפליה אסורה, בהינתן קיומו של שוני רלוונטי,  .132

דין הפלילי על מי שעומד מקום שדיני החיפוש בחצרים ייגזרו, ככלל, בהתאם לתחולת ה

 לדין בישראל ומי שעומד לדין באזור.

 

עם  .באזור שביצע עבירהמי כל החקיקה הפלילית חלה באותה מידה על  כי, כמובן, ןיצוי .133

לגבי עבירות פליליות מקבילה זאת, לבית המשפט הישראלי ולבית המשפט הצבאי סמכות 

לדון בכל עבירה זור. בית המשפט הצבאי מוסמך "שבוצעו על ידי אזרחים ישראלים בא

)א( לצו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ 10" )סעיף טחון ובדיןשהוגדרה בתחיקת ב

(. מאידך גיסא, מוסמך בית המשפט הישראלי 2009-(, התש"ע1651)יהודה והשומרון( )מס' 

 –ם )יהודה והשומרון לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירו 2לדון בעניין מכוח סעיף 

, אשר מאריך את תוקפן של תקנות שעת 2017-שיפוט בעבירות ועזרה משפטית(, התשע"ז

להן  2, שבסעיף 1967-שיפוט בעבירות ועזרה משפטית(, התשכ"ז –חירום )יהודה והשומרון 
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בנוסף לאמור בכל דין יהיה בית המשפט בישראל מוסמך לדון, לפי הדין החל נקבע כי "

אדם הנמצא בישראל על מעשו או מחדלו שאירעו באזור וכן ישראלי על מעשהו  בישראל,

היו עבירות או מחדלו שאירעו בשטחי המועצה הפלסטינית, והכל אם המעשה או המחדל 

אגבאריה נ'  3634/10בג"ץ " )ראו אילו אירעו בתחום השיפוט של בתי המשפט בישראל

 3789/20בג"ץ  ;"עניין אגבאריה; להלן: "9.12.10)פורסם בנבו,  היועץ המשפטי לממשלה

כמו כן, עשויה לקום  (.(1.7.20)פורסם באר"ש,  בעופר הצבאי משפט בית' נ אלקואסמה

, בנסיבות באזור סמכות שיפוט מקבילה גם ביחס לעבירות שבוצעו על ידי פלסטינים

 חןמבלפי  מקרים אלה ההחלטה באיזו ערכאה יועמד הנאשם לדין תתקבלהמתאימות. ב

מכל . ואין זה המקום להרחיב בעניין זה – לעניין הצריכים השיקולים ויתר" הזיקות"מירב 

עומדים  אזורבאזרחים ישראלים שעברו עבירה  ,הרלוונטיים למבחנים בהתאםמקום, 

ככלל בבתי המשפט בישראל בהתאם לדין הישראלי, ובמקביל, ככלל, תושבים לדין 

שיפוט גם לבית המשפט בישראל עומדים לדין בבתי  פלסטינים אשר בעניינם קמה סמכות

הצבאיים באיו"ש בהתאם לדין ולתחיקת הביטחון החלים באזור, ראו והשוו מבין  המשפט

  .לעיל, אגבאריה ענייןרבים: 

 

 והן"ש באיו הצבאי המשפט לבית הן מקבילה שיפוט סמכות קמה, כי במקרים בהם יודגש .134

מבחן "מרב הזיקות" עתיד להיות פלסטיני מועמד לדין בבית  לפיו ,בישראל משפט לבית

 יחדמשפט בישראל, יוחל עליו הדין הישראלי, לרבות ההוראות הנוגעות לחיפוש בחצרים. 

ישנם מקרים בהם ההחלטה להעמיד לדין בישראל  כיעם זאת, יצוין למען הסדר הטוב 

יפוש בחצרים, ועל כן ייתכן מתקבלת רק לאחר שכבר נעשו פעולות חקירה, לרבות ח

יצוין, כי ככלל, כאשר  עודעל פי הדין שחל באזור.  התבצע כברשבמקרים אלה החיפוש 

ישראלי המתגורר באזור עתיד לעמוד לדין, העמדה לדין תתקיים בבית משפט בישראל, 

 בהתאם לדין הישראלי. במרבית המקרים,ולפיכך דין החיפוש שיוחל מלכתחילה יהיה, 

ום, הדברים נכתבים למעלה מן הנדרש, מבלי למצות, ומוקד הדברים הוא בכך מכל מק

ומי שעומד לדין באזור שונות זו  שמערכות הדין הפלילי החלות על מי שעומד לדין בישראל

 מזו, ומכאן נגזרים גם, ככלל, דיני החיפוש בחצרים. 

 

לדין בישראל ומי שעומד לדין באזור בהינתן שמערכות הדין הפלילי החלות על מי שעומד  .135

שונות זו מזו, הרי שאין בעובדה שדיני החיפוש בחצרים שונים אף הם, כדי להעיד על כך 

  .שמדובר באפליה, כי אם בהבחנה על בסיס שוני משפטי ועובדתי רלוונטי

 

ינת אופן תחולת בבח הכללי בהקשר זה סיון לתקוף את עצם השונייברי כי כל נמקום,  מכל .136

בהקשר  הוראת הצו הנתקפת.בעניינה ש ,, חורג מגדריה של העתירהמערכות הדין הפלילי

קיומה של אפליה לאור השוני בין מערכות הדין הפלילי המסדיר כניסה ל לטענת העותרים

החלות על ישראלים בשטח ישראל ועל פלסטינים תושבי האזור )ראו  ,לבתים וחיפוש בהם

לאומי היא דווקא הפוכה: המדינה -בדין הביןנקודת המוצא , נזכיר כי (תירהלע 166בסעיף 

התופסת שטח בתפיסה לוחמתית צריכה להשאיר את הדין באזור על כנו ולא לשנותו 

בהתאם לדין בשטח אותה מדינה, והסמכות לשנות את הדין באזור היא אך ורק בהתקיים 

במקרה  לתקנות האג. 43וראות תקנה ביחס לה כמפורט בהרחבה לעיל ,הכולצורך לכך. 
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דנן, סבור המפקד הצבאי כי אין מקום לשנות את תחיקת הביטחון באזור, וזאת כאמור 

לעיל לאור הצרכים הביטחוניים באזור, הנוגעים ליכולתו לממש את חובתו לשמור על 

 הסדר הציבורי והביטחון באזור.

 

 ,נעדר בסיס כביכול המערכתית האפליה בדבר יעוןהט כי סבור המשיב, במצב דברים זה .137

 זורהקיים בא המורכב הדברים מצב שבין המהותי הביטחוני השוני את בחשבון מביא אינוו

 העולים הייחודיים הצרכים ואתהשוני הנורמטיבי  את, בישראל הקייםהדברים  מצבובין 

משרד האסירים ן ענייבלעניין זה את הדברים שנאמרו  ראו .באזור השונה המצב מן

 :6.4.14, בפסק הדין החלקי מיום הפלסטינים

 

לאזור יש מאפיינים ייחודיים הנובעים יש לזכור כי ]...[  .53"
 ,מהמציאות הביטחונית וממהות השלטון הצבאי החלים בו

מהצרכים הביטחוניים ומקשיים באכיפת הדין נוכח העדר שליטה 
 ]...[. ישראלית בחלק מהשטח

שתחיקת הביטחון נושא דיוננו נוצרה  ךן להתעלם מכאי]...[  .54
על רקע מציאות ביטחונית מורכבת בשטח התפוס בתפיסה 
לוחמתית, שהתנאים הביטחוניים המיוחדים השוררים בו 
מכתיבים קביעתם של הסדרים שונים מאלו הנוהגים במדינה 

 ". ]...[התופסת 

 

שונה  אמורכבת, והיהיא כת החקיקה באיו"ש מלאעוד יצוין, להשלמת התמונה, כי  .138

בישראל, מבחינת השיקולים הנדרשים ומבחינת הנסיבות מלאכת החקיקה במהותה מ

כנזכר  כפופה להוראות דיני התפיסה הלוחמתית,, החקיקה באזור כך למשל הסובבות.

 ולא לעיל, ובנוסף עליה להיות עקבית עם מארג הדינים המורכבים ביותר החלים באזור

להיות תואמת לנסיבות עליה , וכן לשנות מארג דינים זה אלא בהתקיים צורך מובהק לכך

הייחודיות של האזור והשיקולים השונים, שהשפעתם הצולבת עשויה לחרוג בהרבה מזו 

הלכה פסוקה היא  כידוע, ,ואכן בישראל.שמקובל להביא בחשבון לגבי תיקון חקיקה 

 לדין בישראל, כשלעצמו, אינו עילה להתערבות שיפוטיתקיומו של פער בין הדין באיזור ש"

, בפסקה ח' אלחרוב נ' מפקד כוחות צה"ל באיזור יהודה ושומרון 7932/08" )בג"ץ ]...[

 (.0929.12., פורסם בנבו)

 

הן מבחינת הדין שחל על העומדים לדין  –לאור כך שקיים שוני משפטי ועובדתי רלוונטי  .139

המצב ישראליים לבין העומדים לדין בבתי המשפט הצבאיים, והן מבחינת בבתי המשפט ה

סבור  –בכל הנוגע לאופן ביצוע החיפושים  הביטחוני המורכב, והצרכים הנובעים ממנו

 להידחות. "אפליה מערכתית"המשיב כי דין הטענה ל

 

 להידחות  –דין הטענה לקיומה של לאקונה משפטית 

 

לצו בדבר הוראות  67סעיף יות הכניסה לחצרים והחיפוש בהם לפי ם, סמכולטענת העותרי .140

הן כה רחבות, עמומות ונעדרות מגבלות עד שיש לקבוע דה פקטו כי הדין הצבאי "ביטחון 

זאת, משום שהסעיף נעדר, לטענת העותרים, אלמנטים ". סובל מלאקונה משפטית חמורה
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בחן ברור לקיומה של עילת חיפוש ותנאים נדרשים של דיני חיפוש, כגון גורם מפקח, מ

מכאן, לשיטת העותרים, יש להשלים את החסר דרך אימוץ פרוצדוראליים לקיומו. 

 . מהדין הישראליהוראות 

 

 –ומשכך דין הטענה  ,לצו בדבר הוראות ביטחון 67לעמדת המשיב אין כל לאקונה בסעיף  .141

הביטחון כוללת הסדרה מפורשת, במסגרת מקום שההוראה בתחיקת  להידחות. זאת,

, של סמכות החיפוש בחצרים באזור, כאשר לצד זאת מוסדר ומגודר באזור חקיקה ראשית

הכול כאשר בחינת החוקיות נעשית באופן  –אופן הפעלת הסמכות בהנחיות הפנימיות 

  כולל, ולא במנותק מאופן יישומה והסדרתה של הסמכות. ונפרט.

 

חקיקה ראשית, של סמכות החיפוש  המהווה , במסגרתהסדרה מפורשתכולל  67עיף ס .142

לסעיפים הקובעים את סמכות החיפוש ואין בעובדה שהסעיף אינו זהה בחצרים באזור, 

בדין  1969-במקום בפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[, תשכ"ט

 .הכדי להוביל למסקנה כי מדובר בלאקונהישראלי, 

 

הסדר ראשוני אינו ש, הנכבדעל ידי בית המשפט  אחת לאנקבע כי , נזכיר בהקשר זה .143

 יפיםמתאפיין בהכרח "ברמת הפשטה" גבוהה, שכן רמת ההפשטה משתנה מעניין לעניין. 

 3267/97 ץ"ובג 715/98 ץ"בבג העליון משפט בית ידי על שנקבעו הדברים זה לעניין

 (: 1998) 515, 481( 5)נב ד"פ, הביטחון שר' נ' ואח רובינשטיין

 

 ככל. לעניין מעניין משתנה הראשוני ההסדר של ההפשטה רמת"
 ברמת להסתפק אין כן, יותר גדולה הפרט של בחירותו שהפגיעה
 רק ולו, הקובע הראשית בחקיקה הסדר ונדרש, מדי גבוהה הפשטה

 כאשר. ירותבח הפגיעה היקף את או הפגיעה מהות את, כללי באופן
 לא ניתן, רבה מומחיות הדורש, מורכב נושא הוא ההסדר אובייקט

 ".גבוהה הפשטה ברמת להסתפק פעם
 

משטר נורמטיבי ייחודי התואם את  הואלעיל, המשטר הנורמטיבי החל באזור  כאמור .144

 נוסח הנוכחי שלרמת ההפשטה המעוגנת בלעמדת המשיב, בו.  ההחל המסגרת המשפטית

מספקת ומבהירה את סמכותו של המפקד מעין זה בענייננו( הסדר ראשוני )שהוא  67סעיף 

 . בטרם ביצוע החיפוש הצבאי לערוך חיפוש ללא צו שיפוטי

 

הנחיות פנימיות בנוגע לאופן  כאמור קיימותמעבר להסדר ראשוני זה בתחיקת הביטחון,  .145

מענה להבהרת האופן בו תופעל הסמכות על ידי  , הנותנותהפעלת סמכות החיפוש בחצרים

ע כי אין מניעה קב הנכבדבית המשפט זה, נציין כי  בעניין. המפקד הצבאי או מי מטעמו

, בהסדרה מפורשת דיה בהתאם ראשית בחקיקהמשפטית שמקור סמכות חוקית תעוגן 

ך שיש תופעל הסמכות, תו לאורם בכללים ייקבע הסמכות יישום אופןואילו  לעניין,

. מכאן אנו למדים, "לתחום ולגדור את הסמכות ולהפעילה במגבלות ובאיזונים מתאימים"

ואילו אופן הפעלת בהתאם לעניין,  ,שככל שההסמכה בחקיקה הראשית מפורשת דיה

 .האין המדובר בלאקונהרי ש, הסמכות מוסדר במישור נורמטיבי אחר
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מפקד כוחות צה"ל באיו"ש נ' מוחמד עליאן  10190/17דנג"ץ את פסק הדין ב ראולעניין זה  

לפסק דינה של  29פסקה הציטוט בפסקה הקודמת לקוח מ; 9.9.19)פורסם באר"ש,  ואח'

עומדת, בבחינה פרשנית, כב' הנשיאה א' חיות(, שם נקבע כי לשון התקנה הרלוונטית 

וחה, ניתנה בידי המפקד הצבאי הסמכות להורות מכבדרישת ההסדרה המפורשת, ולפיכך 

בין היתר, על קבורה ארעית של גופות מחבלים לצרכי משא ומתן עם ארגוני הטרור, וזאת 

כאשר בצד זאת, הכללים הקונקרטיים בדבר אופן  –על מנת להגן על ביטחון המדינה 

 .הפעלת הסמכות עוגנו בהחלטת ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי

 

באו מעת לעת בפני בתי המשפט הצבאיים מספר מקרים בהם במהלך השנים הו נציין עוד כי .146

נדונה שאלת הסמכות לעריכת חיפושים בחצרים ללא צו שיפוטי מראש. במסגרת מקרים 

דרך המלך באזור היא שחיפוש בחצרים לא אלו, הבהיר בית המשפט הצבאי לערעורים, כי 

כולל לאקונה מחייב הוצאת צו שיפוטי, ולא התייחס למצב החוקי באזור ככזה ש

בלא צו  חיפוש בחצרים המבוצע בתחומי האזורבתי המשפט הצבאיים קבעו כי  .חקיקתית

חיפוש שהוצא מטעם בית המשפט הצבאי, אינו חיפוש בלתי חוקי, וכי החפצים שנתפסו 

  במהלכו קבילים לשמש כראיה במשפט.

 

דן בית המשפט (, 22.5.18 בנבו;)פורסם  התביעה הצבאית נ' כאלותי 1729/18 ע"מבכך, 

הצבאי לערעורים בערר מעצר, במסגרתו עלתה הטענה כי החיפוש שנערך ברכבו של 

חוקי, מאחר שנערך ללא צו שיפוטי. בית המשפט הצבאי קבע כי שונה -היה בלתימערער ה

הדין באזור מהדין הקיים בישראל בכך שבאזור חיפוש ללא צו שיפוטי מראש הוא "דרך 

 :, כךהמלך"

 

 מפורשת הסמכה כולל אינו הח"מ[ –דבר הוראות ביטחון ]ב הצו"
 שונה כי לקבוע יש, האמור לנוכח. חיפוש צו להוציא המשפט בית של

 הוא צו ללא חיפוש שבאזור בכך, בישראל הקיים מהדין באזור הדין
 .להחלטה( 3)עמ'  "]...[ המלך דרך

 

; וכן ע"מ (13.7.00 ;ם בנבו)פורס מהדאוי נ' התובע הצבאי 97/00 )איו"ש( עד"יבגם  וראו

בחן בית המשפט הצבאי (, שם 10.6.07)פורסם בנבו;  התובע הצבאי נ' דעאמסה 2639/07

לערעורים את חוקיותו של חיפוש שנערך בביתו של הנאשם, ללא נוכחות עדים בעת 

קבע כי קיים שוני בין הדין החל באזור לבין הדין החל בישראל, כך שאין חובה , והחיפוש

 ן האזור לנוכחות עדים, ומשכך החיפוש היה כדין.בדי

 

, (25.10.93)פורסם בנבו;  מצרי נ' אל דינת ישראלמ 4291/91ע"פ עוד ראו והשוו עניין זה ל .147

בית המשפט הנכבד, בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים, בהאזנת סתר ביחס שם דן 

נת סתר ללא קבלת היתר מראש מבית משפט, לתושב עזה, וקבע כי לא נפל פגם בעריכת האז

שכן הדין שחל ברצועת עזה בשעתו כלל לא חייב הוצאת היתר מבית המשפט, בשונה מהדין 

בישראל, תוך שעל אופן התנהלותה של המשטרה בביצוע האזנות הסתר חולשות הוראות 

של חוק גם בהקשר זה לא נקבע כי ישנה לאקונה, חרף קיומו  המשפט המינהלי הישראלי.

 רלוונטי בישראל אשר קובע הסדרים אחרים.
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של לאקונה  לקיומההעותרים ביחס  תהיא כי טענו עמדת המשיבהאמור לעיל,  כל רקע על .148

 .  דחותילה ודינה, להישעןלצו בדבר הוראות ביטחון, אין לה על מה  67בסעיף 

 

 על הסעדים המבוקשים בעתירה

 

 ים העיקריים, נבקש לעמוד על היקף הביקורת השיפוטית הראויה ביחס לסעדכוםטרם סי .149

 במסגרת העתירה.  ושהתבקש

 

לצו  67תקן את סעיף ללמשיב  אשר יורה עשה צו בעתירה הואהסעד העיקרי המבוקש  .150

כי על כניסת כוחות ביטחון לבתים של פלסטינים  שיקבע", באופן בדבר הוראות ביטחון

לצורך חיפוש בהם להיעשות אך ורק בהתאם לצו שיפוטי, להוציא חריגים ספציפיים 

מוגדרים היטב ושעונים על תנאים דווקניים בהם הכניסה למקרקעין פרטיים הינה הכרחית 

 משפט של הדרישות על שיענה באופן והכל, אפשרית אינה משפטבאופן מיידי ופנייה לבית 

 "הפרט זכויות את המכבדות המשפט שיטות בכל נקבעש ולרף הבינלאומי האדם זכויות

 .לעתירה( 1)סעיף 

 

המתאימים  במקריםשבית המשפט הנכבד מעניק  בסעד מדובר"העותרים ציינו כי ה .151

העותרים  .לעתירה( 194" )סעיף המבצעת מהרשות משנה במחוקקובמיוחד כשמדובר 

משנה הנעשית על ידי מחוקק משנה, הוסיפו, כי בהיותה של החקיקה כאמור חקיקת 

אך ניתן להשיגה באמצעים שפגיעתם באזרח פחותה, או ונועדה לקדם מטרה כלשהי, 

בית מעניקה סמכויות המעלות חשש כבד שתופעלנה באופן בלתי מידתי או שרירותי, 

 200)סעיף  לתקן את הדרוש תיקוןיתערב בעבודת מחוקק המשנה ויורה לו  נכבדהמשפט ה

לתמיכה בדבריהם, ציטטו העותרים פסיקה הנוגעת לסמכותו של מחוקק המשנה  .(לעתירה

 בישראל ולהיקף ההתערבות בה.

 

לא אחת נפסק על ידי בית המשפט  .שונה –ביחס לתחיקת הביטחון  הפסוקה שההלכה אלא .152

ה כחקיק כמוהם – כי מעמדם של דברי החקיקה המוצאים על ידי המפקד הצבאי נכבדה

 פורסם) המערבית בגדה ל"צה כוחות מפקד' נ זיאדה 794/17בג"ץ  :ראו) באזור ראשית

בג"ץ  ;(ג'ובראן המשנה לנשיאה )בדימ'( ס'לפסק דינו של כב'  39 פסקה ,31.10.17; בנבו

  .((19; פסקה 3.6.10)פורסם בנבו, הכהן נ' מפקד כוחות צה"ל באיו"ש  4101/10

 

, המהווה לצו בדבר הוראות ביטחון 67כות החיפוש בחצרים מעוגנת בסעיף סמ, בענייננו .153

כוחות הביטחון להיכנס למקומות  של. סעיף זה מסדיר את סמכותם חקיקה ראשית באזור

הסדר זה מהווה, , כדי להבטיח את הביטחון והסדר הציבורי. ולבצע בהם חיפוש באזור

היא  – שלטוניתהסמכות העניין הפעלת שקובע אמות מידה ל מעצם מהותו, הסדר ראשוני

יטחון, שהינו הקודקס הפלילי החל הוראות במעוגן בצו בדבר , והוא החיפושיםסמכות 

 –אזור ומהווה מקור חקיקתי מרכזי שהוצא על ידי הסמכות המחוקקת העליונה באזור ב

זור הביטחון המוצאת על ידי המפקד הצבאי בא תחיקתבהיות  .מפקד כוחות צה"ל באיו"ש
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, ראשית חקיקה בגדר –כדוגמת הצו בדבר הוראות ביטחון וההוראה בו מושא עתירה זו  –

  .יותר מצומצם מטבעו הינו עליהם השיפוטית הביקורת היקף, ככאלוש הרי

 

ההוראה הרלוונטית בתחיקת אינו ביטול בעתירה הסעד המבוקש כי  בהקשר זה נציין עוד, .154

מתן הוראה למפקד הצבאי לחוקק חקיקה ראשית חלופית תחת שה , כי אם למעהביטחון

הסעד העיקרי מבקש למעשה כי בית המשפט הנכבד יורה על חקיקה אם כן,  .זו הקיימת

ברי כי . אקטיבית של דבר חקיקה ראשית באזור, ולא רק יורה על פסילת הוראה קיימת

תקנות ואלה לא הותקנו הדבר אינו דומה למצב שבו קיימת הוראה סטטוטורית להתקין 

)לו אכן היה עסקינן בחקיקת משנה(, או למצב שבו קיימת לאקונה בחוק )וכמפורט לעיל, 

 המפקד ידי על באזור המוצא חקיקה בדבר עסקינןאין ממש בטענה זו של העותרים(. 

 המשפט בית לפסיקת בהתאם. להם ובהתאם הלוחמתית התפיסה דיני מכוח הצבאי

ברירת המחדל היא הותרת הכללים ש הרי, הלוחמתית התפיסה נידי בסיס על, הנכבד

ידי -הקבועים בתחיקת הביטחון באזור על כנם, כאשר שינוי דברי חקיקה כאמור על

על טעמים  .באזור למצב בהתאם זאת המצדיקים טעמים בהינתןהמפקד הצבאי ייעשה רק 

מסגרת הפעלת בקנה אחד עם השיקולים שרשאי המפקד הצבאי לשקול באלה לעלות 

קבע כי  הנכבד בית המשפטלמעשה,  .43אור תקנה בהתאם לסמכותו וחובתו לסמכותו, 

כדי לכפות על המפקד הצבאי לחוקק חקיקה ראשית השונה מזו הקיימת, לא די להצביע 

את  לחייבבו כדי  להצביע על טעם שיש שיש, אלא לעשות כןעל סמכותו של המפקד הצבאי 

בעניין  17-16בפסקאות )ראו  באזור הראשי כמחוקק סמכותו תא להפעיל המפקד הצבאי

 (.מלכה

 

הגורמים ידי -לצורך שקילת הצורך בתיקוני חקיקה, מבוצעת עבודת מטה סדורה על

, הרלוונטיים בצה"ל וגורמים נוספים מחוצה לו, אשר נגזרת משיקולים שונים ומגוונים

כמפורט לעיל. אין להעביר את מלאכת הכול בשים לסמכותו וחובתו לפי הדין הבין לאומי, 

 החקיקה ובחינת הצורך בהתאמת החקיקה באיו"ש אל פתחו של בית המשפט הנכבד.

 

הרי שמקום בו לעמדת המשיב דין העתירה להידחות  –אשר לסעד השני המבוקש בעתירה  .155

לשנות את בהיעדר עילה שיפוטית להתערבות, קרי בהיעדר עילה להורות למפקד הצבאי 

כמבוקש במסגרת הסעד הראשון בעתירה, ברי שגם אין מקום להשהות  67הוראת סעיף 

 עד שייעשה כן. 67את הפעלת הסמכות לפי סעיף 

 

"סעד הצהרתי" שיקבע כי הסמכות הקבועה בסעיף  –המבוקש בעתירה השלישי אשר לסעד  .156

אף דינו  –שפט המינהלי הישראלי לאומי והמ-ןלצו אינה עומדת בתנאי המשפט הבי 67

נזכיר, כי ממילא אין זה ממנהגו של בית המשפט הנכבד, בשבתו כבג"ץ, ליתן להידחות. 

 סעדים הצהרתיים כגון דא, שאינם אופרטיביים. 
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 הצבאי המפקד דעת בשיקול התערבותה היקף לאורהעתירה להידחות  דין

 

י אין כל חובה משפטית בדין החל באזור, לשינויו של כאמור לעיל, עמדת המדינה היא כ .157

שיצריך קבלת צו שיפוטי  לעמדת המשיב, שינוי חקיקהלצו. לא זו אף זו, ראינו כי  67סעיף 

משמעותי זה, ויקשה על המפקד  באפקטיביות של כליבטרם ביצוע החיפוש, יפגע מראש 

, כי לעמדת כן הודגשבטרור. הצבאי למלא את משימותיו, בפרט בהיבטים הנוגעים ללחימה 

הגורמים הביטחוניים, ככלל, יש בקבלת הסעד המבוקש בעתירה כדי להביא לפגיעה 

. עמדה זו נסמכת ממשית ביכולת להתמודד עם איומי הטרור המשמעותיים בשטחי האזור

על מומחיותם המקצועית של המפקד הצבאי ושל גורמי הביטחון, אשר בית המשפט הנכבד 

ערב בה, שעה שכידוע, אין זה מתפקידו של בית המשפט הנכבד להמיר את לא יטה להת

 (.בית סוריקעניין , את בין רבים, ראו)שיקול דעת המפקד הצבאי בשיקול דעתו שלו 

 

 סיכום

  , ולחלופין לגופה. כי דין העתירה להידחות על הסף המשיבכלל האמור לעיל, יטען  לאור .158

 

המסגרת הנורמטיבית מושא ענייננו אינה מצביעה על חובה משפטית  כיהמדינה היא  דתעמ .159

לתקן את הצו מושא ענייננו, בוודאי לא באופן הספציפי המבוקש על ידי העותרים, ואינה 

, ועוד זאתמצביעה על היותו של הצו מפר הוראת דין כלשהי ממארג הדינים החל באזור. 

 נותן עודנו האמור 67 סעיף כי סבור הצבאי המפקד, הנוכחי הביטחוני ובמצב, דנן במקרה

, הביטחון את להבטיח בחובתו עמידה לצורך נדרש ואף, הנוכחית לסיטואציה הולם מענה

 כל אין כי הצבאי המפקד סבור עוד; לשנותו מקום ואין, הציבוריים והחיים הציבורי הסדר

 .זו בהכרעתו שיפוטית להתערבות עילה

 

שיורה על כך בית המשפט הנכבד, ובהסכמת העותרים, יציג המשיב  ככלכאמור לעיל,  .160

בדבר  המסווגת המבצעים אגף תבמעמד צד אחד בפני בית המשפט הנכבד את הורא

 ניתנה שלתוכנה)הוראה  ענייננו מושא" "שבאיו פלסטינים בבתי וחיפושים סריקות"

 (.לעיל רחבה התייחסות

 

 הנחיה במסגרתבאחרונה  עוגנה חיפושים בביצוע המשטרה מדיניותכאמור לעיל,  עוד

 המדינה תציע אותה ,"ושומרון ביהודה בחצרים חיפוש"ב שעניינהמשטרתית מסווגת 

 .העותרים בהסכמת, אחד צד במעמד הנכבד המשפט בית בפני הדיון במהלך להציג

 

החיפוש בחצרים במתכונתו  שיבותח על להרחבה ייערכו הביטחון גורמיכאמור לעיל,  עודו

 ככל, בלבד אחד צד במעמד דיון במסגרתלשניתן לציין בתגובה גלויה זו, הנוכחית, מעבר 

 ובהסכמת העותרים. לנכון זאת יראה הנכבד המשפט שבית

 

מפקד פיקוד המרכז, אלוף  מטעם תצהיר מצורף זו תגובהעובדות המפורטות בב לתמיכה .161

 תמיר ידעי.
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מצורף תצהיר מטעם  מחוז ש"י למשטרת הנוגעות בתגובה המפורטות עובדותלתמיכה ב .162

  נצ"מ יובל זיזי, קצין אח"מ ש"י. 
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